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Referentie:
Betreft:
jaarrekening 2020

Nederweert, 03-06-2022

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht.
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Mary Chirwa Award Foundation.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
AKRH Administratiekantoor B.V.

R. Hermans
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2. JAARREKENING

Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

-

9

Totaal activazijde

-

9

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 03-06-2022
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Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2019
€
€

-190

9
-190

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overlopende passiva

70
120

Totaal passivazijde

190

-

-

9

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 03-06-2022
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Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

€

€

-

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2019
€

-199

Resultaat

-199

-

-199

9

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 03-06-2022
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10.000
9.991
9
9

Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Mary Chirwa Award Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk
uit:
Het eren van individuen die een moedige vorm van leiderschap hebben laten zien in het licht van een of
meer van de duurzame ontwikklingsdoelen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Baden Powellweg 281 te Amsterdam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Mary Chirwa Award Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 75769174.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rekening courant bank

-
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Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

9
-199
-190

9
9

70

-

120

-

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Schuld aan kredietinstelling

Overlopende passiva
Overlopende passiva
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Mary Chirwa Award Foundation te Amsterdam
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020
€
Netto-omzet
Omzet hoog

2019
€

-

10.000

-

9.991

199

-

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 100% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen hoog

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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