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Financieel verslag

No Guts No Glory
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

Omzet 80.495 100,0% 24.092 100,0% 56.403 234,1%

Kosten van ontvangsten 6.639 8,2% 13.932 57,8% -7.293 -52,3%

Brutomarge 73.856 91,8% 10.160 42,2% 63.697 626,9%

Personeelskosten 12.301 15,3% 8.646 35,9% 3.655 42,3%

Overige personeelskosten 81 0,1% 395 1,6% -314 -79,5%

Exploitatie- en machinekosten 21 0,0% 0 0,0% 21 100,0%

Verkoopkosten 3.164 3,9% 204 0,8% 2.961 1.451,0%

Autokosten -3 -0,0% 17 0,1% -19 -118,8%

Kantoorkosten 1.595 2,0% 157 0,7% 1.438 915,9%

Algemene kosten 1.348 1,7% 2.186 9,1% -838 -38,3%

Andere kosten 0 0,0% 343 1,4% -343 -100,0%

Totaal kosten 18.508 23,0% 11.947 49,6% 6.560 54,9%

Bedrijfsresultaat 55.349 68,8% -1.787 -7,4% 57.136 3.197,3%

Financiële baten en lasten -303 -0,4% -189 -0,8% -114 -60,3%

Resultaat na belasting 55.046 68,4% -1.976 -8,2% 57.022 2.885,7%
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Resultaat verloop



Pagina 7 van 28 No Guts No Glory

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Vorderingen 30 0,0% 0 0,0%

Liquide middelen 64.113 100,0% 8.704 100,0%

Vlottende activa 64.143 100,0% 8.704 100,0%

Activa 64.143 100,0% 8.704 100,0%

Kapitaal stichting, coöperatie en

vereniging

7.882 12,3% 9.858 113,3%

Resultaat lopend boekjaar 55.046 85,8% -1.976 -22,7%

Eigen vermogen 62.928 98,1% 7.882 90,6%

Kortlopende schulden 1.215 1,9% 822 9,4%

Passiva 64.143 100,0% 8.704 100,0%
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Eigen vermogen verloop
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2020 2019

Werkkapitaal 62.928 7.882

Quick ratio 52,79 10,59

Current ratio 52,79 10,59

Solvabiliteit (EV/TV) 98,1% 90,6%
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Jaarrekening

No Guts No Glory
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Vorderingen 30 0

Liquide middelen 64.113 8.704

64.143 8.704

Activa 64.143 8.704
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Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Kapitaal stichting, coöperatie en

vereniging

7.882 9.858

Resultaat lopend boekjaar 55.046 -1.976

62.928 7.882

Kortlopende schulden 1.215 822

Passiva 64.143 8.704
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2020 2019

Omzet 80.495 24.092

Kosten van ontvangsten 6.639 13.932

Brutomarge 73.856 10.160

Personeelskosten 12.301 8.646

Overige personeelskosten 81 395

Exploitatie- en machinekosten 21 0

Verkoopkosten 3.164 204

Autokosten -3 17

Kantoorkosten 1.595 157

Algemene kosten 1.348 2.186

Andere kosten 0 343

Totaal kosten 18.508 11.947

Bedrijfsresultaat 55.349 -1.787

Financiële baten en lasten -303 -189

Resultaat na belasting 55.046 -1.976
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

2020 2019

Bedrijfsresultaat 55.349 -1.787

Mutatie werkkapitaal

Mutatie debiteuren -30 -0

Mutatie crediteuren 156 -42

Mutatie overige schulden 237 864

363 822

Betaalde interest -303 -189

Operationele kasstroom 55.409 -1.154

Financieringskasstroom

Vermogensmutaties 0 9.858

0 9.858

Mutatie geldmiddelen 55.409 8.704
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Oprichting

Blijkens de oprichtingsakte werd de stichting Stichting No Guts No Glory in het jaar 2010 opgericht. De stichting

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51441756.

Doelstelling

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.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door mevrouw Ellen Gerritsen.

Activiteiten

Activiteiten

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 Eerste Esweg 27A te Wierden.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

No Guts No Glory is feitelijk gevestigd te Dongen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer

51441756.
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Schattingen

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

Valuta

De posten in de jaarrekening van No Guts No Glory worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van

de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de

functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta

van No Guts No Glory. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening

verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per

balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten

laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde

worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop

de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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.

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.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.
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Grondslagen van liquide middelen

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.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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;

- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Algemeen

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.

Verkoop van goederen

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.

Verlenen van diensten

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.
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Grondslagen van 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.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening.

No Guts No Glory heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing

en betaalt No Guts No Glory verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of

tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen.

Grondslagen van financiële baten en lasten

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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Grondslagen van het kasstroomoverzicht

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn

omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in

het kasstroomoverzicht getoond.

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 verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven

groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen

instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen.

De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 30 0

30 0

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren

Debiteuren 30 0

30 0

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 64.113 8.704

64.113 8.704
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening-courant bank 63.638 8.219

(Bedrijfs)spaarrekening 475 485

64.113 8.704

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Kapitaal stichting, coöperatie en

vereniging

7.882 9.858

Resultaat lopend boekjaar 55.046 -1.976

62.928 7.882

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Crediteuren 113 -42

Schulden aan participanten en

maatschappijen waarin wordt

deelgenomen

122 72

Overlopende passiva 979 793

1.215 822

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Schulden aan participanten en

maatschappijen waarin wordt

deelgenomen

Schuld aan Bestuur 122 72

122 72

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen 979 793

979 793
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Omzet

Netto-ontvangsten 80.495 24.092

80.495 24.092

Kosten van ontvangsten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Kosten van ontvangsten

Kosten van ontvangsten 6.639 13.932

6.639 13.932
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Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Totaal kosten

Personeelskosten 12.301 8.646

Overige personeelskosten 81 395

Exploitatie- en machinekosten 21 0

Verkoopkosten 3.164 204

Autokosten -3 17

Kantoorkosten 1.595 157

Algemene kosten 1.348 2.186

Andere kosten 0 343

18.508 11.947

Personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Personeelskosten

Lonen en salarissen 10.412 7.259

Sociale lasten 1.889 1.387

12.301 8.646

Lonen en salarissen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Lonen en salarissen

Bruto-loon 10.412 7.259

10.412 7.259
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Sociale lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Sociale lasten

SVW premies wg 1.889 1.387

1.889 1.387

Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige personeelskosten

Vergoeding reiskosten (tot € 0,19)

per kilometer

81 0

Overige personeelskosten 0 395

81 395

Exploitatie- en machinekosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaffingen inventaris 21 0

21 0
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Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 2.866 0

Representatiekosten 298 148

Overige verkoopkosten 0 56

3.164 204

Autokosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Autokosten

Openbaar vervoer -3 17

-3 17

Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 210 70

Porti 1.295 87

Kosten automatisering 90 0

1.595 157
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Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Algemene kosten

Administratiekosten 939 750

Advocaat en juridisch advies 0 990

Verzekeringen 171 171

Betalingsverschillen -40 17

Salarisadministratie 277 258

1.348 2.186

Andere kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Andere kosten

Buitengewone lasten 0 343

0 343

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Financiële baten en lasten

Overige rentelasten 303 189

-303 -189

Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.
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Overige rentelasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige rentelasten

Betaalde bankrente 303 189

303 189


