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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



               Stichting No Guts No Glory

               t.a.v. het Bestuur

               Julianastraat  64

               5104 ES  DONGEN 

Referentie: 3710                Baarn, 6 januari 2021

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting No Guts No Glory te

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap

verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van

de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 24.092 100,0% 18.375 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 13.932 57,8% 10.245 55,8%

Bruto bedrijfsresultaat 10.160 42,2% 8.130 44,2%

Lonen en salarissen 7.259 30,1% - 0,0%

Sociale lasten 1.387 5,8% - 0,0%

Overige personeelskosten 395 1,6% - 0,0%

Verkoopkosten 204 0,9% 963 5,2%

Autokosten 16 0,1% - 0,0%

Kantoorkosten 157 0,7% - 0,0%

Algemene kosten 2.169 9,0% 10.724 58,4%

Som der kosten 11.587 48,2% 11.687 63,6%

Bedrijfsresultaat -1.427 -6,0% -3.557 -19,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -206 -0,9% -184 -1,0%

Som der financiële baten en lasten -206 -0,9% -184 -1,0%

Resultaat voor belastingen -1.633 -6,9% -3.741 -20,4%

Belastingen - 0,0% - 0,0%

Resultaat na belastingen -1.633 -6,9% -3.741 -20,4%

Buitengewone lasten -343 -1,4% - 0,0%

Buitengewoon resultaat -343 -1,4% - 0,0%

Resultaat na belastingen -1.976 -8,3% -3.741 -20,4%

2018

Blijkens de akte d.d.  werd de stichting Stichting No Guts No Glory per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51441756.

De stichting heeft als doel het doen (werven) van (sponsor)gelden en andere middelen ten behoeve van het

organiseren van bijzondere belevenissen voor en het mogelijk maken van wensen van kankerpatiënten en

hun mantelzorgers, waarbij vele activiteiten een muzikaal karakter zullen dragen, en het verrichten van al

wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van

uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting 

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

2019

De directie wordt gevoerd door mevrouw Ellen Gerritsen.

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 5.717

Daling van:
Verkoopkosten 759

Algemene kosten 8.555

15.031

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 3.687

Lonen en salarissen 7.259

Sociale lasten 1.387

Overige personeelskosten 395

Autokosten 16

Kantoorkosten 157

Rentelasten en soortgelijke kosten 22

Buitengewone lasten 343

13.266

Stijging resultaat 1.765

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 1.765. De ontwikkeling van het resultaat 2019

ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 8.704 9.858

Totaal vlottende activa 8.704 9.858

Af: kortlopende schulden 822 -

Werkkapitaal 7.882 9.858

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 7.882 9.858

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 7.882 9.858

7.882 9.858

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gedaald met € 1.976.
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 8.704 9.858

Totaal activazijde 8.704 9.858

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 7.882 9.858

7.882 9.858

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren -42 -

Rekening-courant Bestuur 72 -

Overlopende passiva 792 -

822 -

Totaal passivazijde 8.704 9.858

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Ontvangsten 24.092 18.375

Kostprijs ontvangsten 13.932 10.245

Bruto bedrijfsresultaat 10.160 8.130

Lonen en salarissen 7.259 -

Sociale lasten 1.387 -

Overige personeelskosten 395 -

Verkoopkosten 204 963

Autokosten 16 -

Kantoorkosten 157 -

Algemene kosten 2.169 10.724

Som der kosten 11.587 11.687

Bedrijfsresultaat -1.427 -3.557

Rentelasten en soortgelijke kosten -206 -184

Som der financiële baten en lasten -206 -184

Resultaat voor belastingen -1.633 -3.741

Belastingen - -

Resultaat na belastingen -1.633 -3.741

Buitengewone lasten -343 -

Buitengewoon resultaat -343 -

Resultaat na belastingen -1.976 -3.741

2019 2018
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -1.427 -3.557

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 822 -

822 -

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -605 -3.557

Rentelasten en soortgelijke kosten -206 -184

Buitengewone lasten -343 -

-549 -184

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.154 -3.741

Mutatie geldmiddelen -1.154 -3.741

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 9.858 13.599

Mutatie geldmiddelen -1.154 -3.741

Stand per 31 december 8.704 9.858

2019 2018
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting No Guts No Glory zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Activiteiten van de stichting zijn het organiseren van bijzondere belevenissen voor en het mogelijk maken

van wensen van kankerpatiënten en hun mantelzorgers, waarbij vele activiteiten een muzikaal karakter

zullen dragen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Julianastraat  64 te Dongen .

Stichting No Guts No Glory, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 51441756.
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

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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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Liquide middelen

NL61 TRIO 0198 4024 49 8.219 9.373

NL 90 TRIO 2205 2625 72 485 485

8.704 9.858
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Stichting No Guts No Glory te Dongen 

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 9.858 13.599

Uit voorstel resultaatbestemming -1.976 -3.741

Stand per 31 december 7.882 9.858

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren -42 -

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin

wordt deelgenomen

Schuld aan Bestuur 72 -

Overlopende passiva

Overlopende passiva 792 -

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen bekend. 
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-ontvangsten

Ontvangsten zonder BTW 24.092 18.375

Kosten van ontvangsten 

Kosten van ontvangsten 13.932 10.245

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 7.259 -

Sociale lasten

Sociale lasten 1.387 -

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 395 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 563

Representatiekosten 148 -

Reis- en verblijfkosten - 400

Overige verkoopkosten 56 -

204 963

Autokosten

Overige autokosten 16 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 70 -

Portokosten 87 -

157 -

Algemene kosten

Administratiekosten 1.008 -

Juridische kosten 990 -

Algemene kosten - 10.724

Zakelijke verzekeringen 171 -

2.169 10.724
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 189 184

Overige rentelasten 17 -

206 184

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone lasten

Buitengewone last 343 -
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