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Balans per 31 december 2017

Activa

2017

2016

Liquide middelen

€

13.113,61

€

22.753,67

Spaarrekening

€

485,22

€

474,29

Totaal Activa

€

13.598,83

€

23.227,96

Passiva

2017

Algemene reserve

€

Resultaat

€

Waarvan reservering

€

Totaal Passiva

€

Verschil

€

23.227,69
9.628,86-

13.598,83

-

2016
€

55.880,66

€

33.652,70-

€

€

-

23.227,69

Resultatenrekening per 31 december 2017

Baten

2017
€21.549,57

Donaties
Ontvangen rente

€7,93

Totale Baten

€21.557,50

Medische Lasten
€14.750,10

Sabine Wortelboer
-

Totale medische kosten

€14.750,10

Overige Lasten
Reis en verzendkosten

€383,18

Kosten Molie

€26,47

Kosten Triodos

€201,21
€0,00

Kosten inkoop merchandise
Overige lasten

€15.825,40

Totaal overige lasten

€16.436,26

Totale lasten

Resultaat

€31.186,36

€9.628,86-

Toelichting op de cijfers van 2017
Het boekjaar wordt op 31 december 2017 afgesloten waarbij de jaarrekening van Stichting
No Guts No Glory een positief kassasaldo toont van € 13.598,83. Deze zal volledig worden
toegevoegd aan de reserves van de stichting en dienen voornamelijk voor de betalingen van
medische behandelingen die niet worden vergoed door zorgverzekeraars in het jaar 2018.
Het resultaat van de stichting over 2017 is negatief met € 9.628,86. De stichting kende dit
jaar hogere kosten voor medische behandelingen van de begunstigden ten opzichte van de
inkomsten van donaties. Omdat de stichting nog altijd een positief kassaldo kende is het in
staat geweest om deze behandelingen van de begunstigden te blijven vergoeden.
Alle baten van 2017 komen uit donaties van derden. Dit kunnen zowel bekenden (familie,
kennissen, vrienden) van de begunstigden zijn, als onbekende donateurs en of bedrijven die
zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de stichting.
Alle uitgaven zijn in het geheel te relateren aan het doel van de stichting. De kosten bestaan
uit de betalingen van medische kosten die gemaakt zijn in het binnen- en buitenland, en
daarnaast nog de kosten voor alle werkzaamheden of die betrekking hebben op de
werkzaamheden van de directie van de stichting.

