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Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting. De in dit rapport
voorkomende cijfers en analyses zijn primair gebaseerd op de in de bijlagen opgenomen jaarrekening.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 35.872 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 9.342,
samengesteld.

2                ACCOUNTANTSCONTROLE

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de stichting
vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring
toegevoegd.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Wensstichting Shamajo bestaan voornamelijk uit:
Het vervullen van hartenwensen voor iedereen vanaf vier jaar die vanaf de geboorte meervoudig gehandicapt
is, met daarnaast een levens bedreigende ziekte, en het organiseren van evenementen voor groepen
gehandicapten.

3.2                Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

J. Kregting (Jan), voorzitter
M.J.W. Pleging (Martin), secretaris
I.P.U. Anthonijsz (Ilse), penningmeester.

3.3                Verwerking van het verlies 2017

Het verlies over 2017 bedraagt € 9.342 tegenover een winst over 2016 van € 1.633.
De resultaatvergelijking is opgenomen op pagina 3.
De voorgestelde verwerking van het verlies is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel
verslag.



4                RESULTAAT

4.1                Resultaatvergelijking

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 9.342 tegenover € 1.633 over 2016. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2017

% €

2016

%

Verschil

€

Netto-omzet 56.276 100,0 77.607 100,0 -21.331

Projectkosten 56.276 100,0 77.607 100,0 -21.331

Kermissen 37.298 66,3 53.335 68,7 -16.037

Kosten

Overige doelstellingen 3.471 6,2 3.914 5,0 -443
Inzet freelancers,  vrijwilligers 15.506 27,6 11.086 14,3 4.420
Afschrijvingen 2.114 3,6 - 0,1 2.114
Overige bedrijfskosten 7.248 12,9 7.686 9,9 -438

 28.339 50,3 22.686 29,3 5.653

Bedrijfsresultaat -9.361 -16,6 1.586 2,0 -10.947

Financiële baten en lasten 19 - 47 0,1 -28

Resultaat -9.342 -16,6 1.633 2,1 -10.975

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening - - - - -

Resultaat -9.342 -16,6 1.633 2,1 -10.975
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5                FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de
gegevens uit de balans:

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 34.065 43.407

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Immateriële vaste activa 2.057 2.783
Materiële vaste activa 3.905 5.293

5.962 8.076

Werkkapitaal 28.103 35.331

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 9.200 14.099
Liquide middelen 20.710 24.044

29.910 38.143

Af: kortlopende schulden 1.807 2.812

Werkkapitaal 28.103 35.331

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

I.P.U. Anthonijsz, penningmeester. 
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