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ACCOUNTANTSRAPPORT



Administratiekantoor Schoppen Tien B.V.
Maarsseveensevaart 88

3601 CG Maarssen
Mobiel: 06-176 38 118
Becon-nummer: 498.294

Stichting TitanE
T.a.v. Het Bestuur
Postbus 3195
3502 GD UTRECHT

Vleuten, 25 november 2019

Geachte Bestuur,

I Samenstellingsverklaring

Opdracht
ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapporl opgenomen jaarrekening 2018 van
Stichting TitanE te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en vooÍ de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellings-
verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwetken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en omvang
van deze werkzaamheden hebben tot gevol g dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevesliging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
informatie zijn wij graag bereid.
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Stichtine TitanE te Utrecht

BESTUURSVERSLAG STICHTING TITANE

TitanE is opgericht in 1996. Het is het resultaat van besprekingen tussen twee Molukse
organisaties in Nederland, die zich beide richten op ontwikkelingssamenwerking met maluku.
Het gaat om de h 1969 opgerichte stichting Rela 69 en de werkgroep Support Baileo Maluku
(1ee1).

Stichting TitanE streeft naar een duurzame, rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving op
de Molukken. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de basisvoorzieningen voor
zowel de huidige, als de toekomstige bewoners van Maluku. Van belang is het verkrijgen van
een gelijke verdeling van hulpbronnen en de toegang tot basisvoorzieningen zoals onderwijs
en gezondheidszorg.

Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van een rechtvaardige samenleving in Indonesië op de Molukken, waarin
mensen worden bevrijd uit de armoedefuik. Een samenleving waar de verschillende culturen
en religies van elkaar kunnen leren en respecteren.

Het bevorderen van een Multi-culturele en Multi-religieuze samenleving in Nederland, waarin
geen onderscheid gemaakt wordt in ras, etniciteit, geloof en sekse. Dit probeert TitanE te
bereiken door solidariteit tussen etnische-culturele bevolkingsgroepen.

Door de ondersteuning en bevordering van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten
aangaande mondiale vraagstukken, in relatie tot ontwikkelingen in Indonesië.
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Stichtine TitauE te Utrecht

OPGAVE BESTUURSLEDEN

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

- De heer N.E.G.A. Ubro (voorzitter)
- De heer T. Tehupuring (secretaris)
- De heer F. Palijama (penningmeester)
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JAARREKBNING



Stichting TitanE
te Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2O1B

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Som van de vlottende activa

Kortlopende schulden en
overlooende passiva

Uitkomst vlottende activa min
kortlopende schulden

Uitkomst activa min
Kortlopende schulden

Eiqen vermogen

31 december 2018 31 december 2017

293

6.27t
10.183

76.394

-74.391

2.003

2.296

2.296

2.296

€

0
6.842

6.842

- 14.001

t46

-7.159

-7.OL3

-7.013

-7.OL3
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Stichti Tita n E

te Utrecht

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 201B

Baten

Personeelskosten
Afsch rijvingskosten
Activiteitskosten
Overige kosten

Som van de kosten

Subtotaal resultaat

Rentelasten

Bijzonder lasten

Resultaat

31 december 2018
€€

87.308

945
t46

78.636
12.379

-92.L06

-4.798

-300

-4.21L

-9.309

31 december 2Ot7
€€

63.364

1,L87
746

44.505
27.862

-73.700

- 10.336

-290

0

-70.626
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Stichtine TitanE te Utrecht

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2018

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs (eventueel verminderd met
aangewende fiscaal gevormde herinvesteringsreserves) verminderd met afschrijvingen,
bepaalt op basis van geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de
verkrij gingsprij s verminderd met de aangewende herinvesteringsreserve.

Vorderingen. liquide middelen. schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen (waarbij eventueel rekening is gehouden met een voorziening wegens
oninbaarheid ), liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen brutowinst en de kosten hiervan over het
verslagiaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de
afschrijving bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een
percentage van de verkrij gingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste een jaar.

Toelichting op de vorderingen
Onder de vorderingen is in de jaarrekening de Lening KPM opgenomen voor een bedrag van
e 6.211,-- oP 3 1 decemb er 2017 . Feitelijk is dit bedrag besteed aan het nootmuskaatproject. In
overleg met de penningmeester is besloten om de in 2018 bestede bedragen te verantwoorden
op Project Nootmuskaat. Besloten is om het saldo van € 6.211,-- over te boeken naar de
Bijzondere Lasten. De reden hiervoor is dat dit saldo niet behoort tot het resultaat van 2018
uit de gebruikelijke activiteiten van Stichting TitanE maar feitelijk in eerdere jaren in het
resultaat verantwoord behoorde te zijn.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van ten hoogste één
jaar.

Toelichtine op de kortlopende schulden
Op de lening aan P. Gorter Holding B.V. is over 2017 en 2018 een rente van € 590,--
verschuldigd. Deze zal inclusief de lopende rente in20l9 worden betaald.

Onder de kortlopende schulden is de Lening o/g St. Gandong Kariu opgenomen voor een
bedrag van € 2.000,--. Deze zal niet worden terugbetaald. In overleg met de penningmeester is
besloten dit bedrag over te boeken naar de Bijzonder Lasten. De reden hiervoor is dat dit
saldo niet behoort tot het resultaat van 2018 uit de gebruikelijke activiteiten van Stichting
TitanE maar feitelijk in eerdere jaren in het resultaat verantwoord behoorde te zijn.

Lening o/g P. Gorter Holding B.V.
Medio 2019 zal een bedrag van € 3.000,-- worden terugbetaald. De overgebleven € 7.000,--
wordt via een transactie met betrekking tot de nootmuskaatdroger met de in 2019 door
Stichting TitanE opgerichte organisatie in Indonesië afgeboekt.

Lening o/g F. Palyama en Lening o/g J.M. Uneputty
Deze leningen zijn respectievelijk voor € 1.300,-- en € 1.000,-- in de jaarrekening
verantwoor d. Deze leningen zullen in 2019 worden terugbetaald.

Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben een looptijd langer dan een jaar.
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Stichting TitanE
te Utrecht

Materiele vaste activa

In-/Desin-
Boekwaarde vesteringen
1-1-2018 2018

Afschrijving

2018
Boekwaarde
31-12-2018

Computers en electronica (20o/o) 293 -L47 746

293 -747 746

31 december
2018

31 december
2017

Vorderlngen

Lening u/g KPM

Liquide middelen

ABN-AMRO Bestuur Spaarrekening 44.3L.97 .784
Rabobank 36.47.57.704
ABN-AMRO Bestuurrekening 43.7 6.1 1. 531

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Crediteuren
Rente lening olg P.Gorter Holding B.V.
Lening o/g St. Gandong Kariu
Lening o.g P. Gorter Holding B.V.
Lening olg F.Palyama
Lening o/g J.M. Uneputty

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar

Saldo per 31 december

6.2t1

6.217

3.204
276

3.362

24
6.066
4.O93

6.842 10.183

1.111
590

0
10.000

1.300
1.000

1.101
290

2.000
10.000

1.000
0

14.001 74.397

2.296
-9.309

72.922
-10,626

-7.O73 2.296
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Stichting TitanE
te Utrecht

31 december
2018

31 december
20L7

Omzet

Giften algemeen
Subsidies
Opbrengst verkoop Molukse producten
Aankoop kruiden
Giften Ena en de Vissen
Giften waterfilter, komforen, schoon drinkwater
Giften zonne-energie verlichting
Giften Kamboti
Giften innovatieve droger, ontwikkeling kleine droger
Giften programma adoptie Banda

Personeelskosten

Reiskosten
Vergoed i ngskosten vrijwi I I i gers
Hotelkosten

Afsch rijvingskosten

Computers en electronica

Activiteitskosten

Projecten algemeen
Project Ena en de Vissen
Project waterfilter, komforen, schoon drinkwater
Project zonne-energ ie verlichting
Project Kamboti
Project innovatieve droger, ontwikkeling kleine droger
Project programma adoptie Banda
Project Nootmuskaat
Conferenties

€

27.943
0

388
-600

20.o40
16.500
17.842
3.000
2.320
5.875

60.454
3,500
-455
-135

0
0
0
0
0
0

87.308 63.364

470
475

0

166
949

72

945 7.L87

L46 t46

146 746

27.766
27.200
11.235
13,062
5.788

361
4.095
7.t29

0

43.816
0
0
0
0
0
0
0

689

78.636 44.505
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Stichting TitanE
te Utrecht

Overi ge bed rijfskosten

Huur gebouwen
Bijdrage huur
Monitoring- en consultatiekosten
Kosten seminar
Subsidie seminar
Telefoon- en internetkosten
Kantoorbenodigdheden
Bankkosten
Porti
Contributies en abonnementen
Assurantien
Kosten website
Kleine aanschaffingen < € 450,--
Overige kosten
Vergaderkosten
Administratiekosten

Rentelasten

Rentelasten

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten

31 december
2018

€

2.385
-735

74
8.835

-2.250
L2

396
759

91
545
225
73

438
655
876

0

31 december
2077

1.340
0

24,480
0
0

133
242
844

56
269

0
0
0

135
0

363

12.379

300

27.862

290

4.2L7

Geen accountantscontrole toegepast Pagina 11

0


