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BESTUURSVERSLAG 

Statutaire doelstelling 
1. De stichting heeft ten doel: de bevordering van de wetenschap onder auspicien 

van de Universiteit Leiden. Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met 
het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin mits de stichting blijft kwalificeren als een 
instelling als bedoeld in artikel lid 4 Successiewet 1956 of een daarvoor in de 
plaats geldende regeling. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

2. De stichting streeft haar doelstelling na zonder enig onderscheid des persoons. 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van 

Internationale uitwisseling van hoogleraren en studenten. 
4. De stichting tracht haar doelstelling te bekostigen door het bevorderen van het 

doen van giften, welke worden aangewend voor het hiervoor sub 1 en sub 3 
omschreven doel. 

5. In afwijking van het hiervoor sub 4 van dit artikel vermelde mogen middelen 
worden aangewend ter bestrijding van de kosten die redelijkerwijs samenhangen 
met het werven van giften en de administratie van de stichting. 

Verslag 
Het bestuur is op 24 april 2018 in vergadering bijeen geweest In deze vergadering is de 
jaarrekening 2017 goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld. 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden: 
Bestuurders Ingangsdatum 

bestuurslidmaatschap 
Verwachte 

einddatum 
(benoemingstermijn) 

C.J.J.M. Stolker 09-02-
2013 08-02-2021 

M. Ridderbos 08-05-
2017 07-05-2021 

H. Bijl 01-11-
2016 31-10-2020 

Schenking 
In 2018 is een bedrag van € 25.000,- ontvangen van Stichting Tabernaleporis ten 
behoeve van twee CEU studenten. 

Beleidsplan 
Overeenkomstig de bepalingen van de ANBI status beschikt de stichting over een 
beleidsplan, zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en). 
In de vergadering van 11 april 2017 heeft het stichtingsbestuur stilgestaan bij het 
vigerende beleidsplan. 

Het bestuur staat vervolgens kort stil bij de bedreigde toekomst van de Central 
European University (CEU) als gevolg van het overheidsbeleid in Hongarije. Zo nodig zal 
met de schenker van het vermogen van dit fonds over de mogelijke gevolgen hiervan 
overleg moeten worden gevoerd. 

Resultaat 
Over 2018 is een negatief resultaat van k€ 37,5 gerealiseerd. De toegewezen uitkeringen 
in 2018 bedroegen k€ 58,0 en de overige kosten bedroegen k€ 4,4. 
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Activiteitenverslag 
1. Inkomend - Praesidium Libertatis scholarship 
De Stichting Praesidium Libertatis stelt studenten van de Central European University 
(CEU) in Budapest in de gelegenheid om door middel van scholarships van de Stichting 
postdoctorale onderwijsprogramma's in Leiden te volgen. Het scholarship omvat 
elementen zoals financiering van collegegeld, verzekering, vergoeding van reiskosten en 
een maandelijkse toelage. Met de CEU in Budapest is voor dit doel een bilaterale 
overeenkomst aangegaan. 

In 2018 zijn is er twee nieuwe beurzen toegekend. In totaal is er in 2018 € 58.592 voor 
de volgende studenten toegekend. 

Naam bwsaal Programma Collegegeld Toelages Visum Verz. Totaal 

Mykola Skrynnyk Public Administration € 16.800 € 11.640 € 192 € 675 € 29.307 

Serenay Kayka; Political Science € 16.800 € 11.640 € 192 € 653 € 29.285 

Totaal € 33.600 € 23.280 € 384 € 1.328 € 58.592 

Leiden 11 februari 2019 

Prof. Mr. C.J.J.M. Stolker 
Voorzltter 
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JAARREKENING 
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BALANSPER31 DECBABB%2018 
(N a bestenvning residtaat) 

VtcMoideActiva 
Vorderfngen 
Liquids middden 

TOTAAL ACTIVA 

2018 
EUR EUR 

1 384 
2 207.337 

207.721 

207.721 

2017 
EUR EUR 

30 

248^0 

2 4 8 ^ 

Eigen wenm f̂sn 
Kapita^ 
Overige reserve 

3 100 
4 189.740 

189.840 

100 
2^̂ .243 

227.343 

Korflopende sdnilden 
subsidies en bijdr^ien 
Overige sdiulden 

TOTAAL PASS VA 

5 
6 

ia580 
4.301 

17.881 

207.721 

1Z964 
8J3EQ 

21.147 

248^490 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Rnandele baten 
Rente bankrekeningen 
Totaal finandSle baten 

Overigs baten 
Sdienking 

Totaal overige baten 

TOTAALEATEN 

instellingsiasten 
AoQountantskosten 
Totaal instellingsiasten 

I nkomensoverdraditen 
Toegewezen subsidies 
Totaal Inkomensoverdrachten 

2018 
EUR EUR 

-18 

25.000 

4283 

58.042 

-18 

25.000 

24.982 

4.283 

58.042 

2017 
EUR EUR 

53 

50.000 

4.283 

57.041 

53 

50.000 

50.053 

4.283 

57.041 

Finaidele lasten 
Overige (bank)kosten 
Totaal finandele lasten 

TOTAAL LASTEN 

EXPLOl TATIE RESULTAAT 

160 
160 

B2MS 

-37.503 

65 
65 

61.389 

-11.336 
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 

Algemeen 
De stichting is statutair gevestigd te Leiden op 12 december 2000 en is ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 28088683. Ingevolge artikel 6 van de statuten van de 
Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer 
over verslagjaar 2018. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geeindigd op 
balansdatum 31 december 2018. 

Continuiteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening van de stichting is opgesteld op grond van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving CI, "Kleine organisaties zonder winststreven". 
Begroting 

De stichting stelt geen begroting op. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de 
financiele instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
Een financieel actief wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er 
toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. 

De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of 
een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
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vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van 
een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Presentatie en fiinctionele valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de Stichting. 

Stelselwijziging 
Gezien de omvang van de stichting, heeft de stichting met ingang van boekjaar 2018 haar 
jaarrekening opgesteld op basis van de richtlijn CI. Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de cijfers dan wel toelichtingen, 
aangezien er geen verschillen in waarderingsgrondslagen zijn tussen RJ 640 Oi^anisaties-
zonder-winststreven en CI. Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

Vorderingen en schulden 
De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De 
geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materiele zin af 
van de nominale waarden. Geen van de vorderingen hebben een looptijd langer dan een 
jaar. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staan ter vrije 
beschikking. 

Overige reserve 
Jaarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat toegevoegd c.q. onttrokken aan de 
balanspost "Overige reserve". Deze reserve staat geheel ter beschikking conform de 
doelstellingen van de stichting. Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen vrij 
besteedbare en vastgelegde reserves alsmede specifieke doelstellingen en/of beperkte 
bestedingsmogelijkheden. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Algemeen 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of 
een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
[betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieeL samenhangend met een vermindering van 
een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Opbrengst sponsoring op basis van Barters 
Wanneer een ruiltransactie plaatsvindt ('Barter') wordt uitsluitend de opbrengst 
verwerkt indien enerzijds de ruil plaatsvindt tegen qua aard niet vergelijkbare diensten 
en anderzijds de opbrengst van deze verkregen 'barters' op een betrouwbare wijze kan 
worden bepaaid. 

Subsidies 
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting. 
Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last 
verantwoord. Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet uit de 
balans blijkende verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op 
balansdatum. 
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Resultaatbepaling 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaaid als het verschil tussen de opbrengsten 
enerzijds en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds. 

T O E L I C H T I N G OP D E J A A R R E K E N I N G 

2018 2017 

EUR EUR EUR EUR 
Mottende actira 
l-Vordern^en 
Tenigte ontvangen dubbdbetaald aan SOZ 3U 
Nog te ontvangen fente -_ 30 
Te^al vorderingeu 384 30 

2. Liqidde middelen 
NL20RABO01611S8184 44.402 85J37 
NL 32 RABO 3632765388 162533 162523 
Totaal liqmdeudddelen 207.337 248.44H> 

Eigen Vennogen 
3. Ea|ntaal 100 100 
Stand per 31 december 100 100 

4. .\lgemene reseire 
Standi januari 227J43 238.679 
Resuttaatbestenmiinglopendjaar -37.503 -11J36 
Stand 31 december 189.740 227J43 
Totad Eigen Vermogen 189.840 227.443 

5. KoiHopende schnlden 

Accountantskosten 4283 4.283 
C êditeuren 18 4300 
Subsidies en l̂ dfagen 13J80 12J64 
Totaal ka^apeudesebMen 17.881 21.147 

Bestemming exploitatieresultaat 
Het gerealiseerde exploitatie resultaat wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken aan de 
balansrekening 'Algemene Reserve', conform de doelstelling van de stichting. 

Resultaatbestemming 2017 
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 24 april 2018. 
De bestuursvergadering heeft besloten het resultaat over 2017 van negatief € 11.336 te 
onttrekken aan de Algemene reserve. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boelqaar 2018 
Door het bestuur wordt voorgesteld het nadelige resultaat van € 37.503 de volgende 
bestemming te geven. Het nadelige resultaat 2018 wordt onttrokken aan de Algemene 
reserve. Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 

2018 2017 

5.Kortlopendesdiulden EWl EUR EUR EUR 

Aooountantskosten 4.283 4.283 
Crediteuren 18 4.300 
Subsidies en bijdragen 13.580 12564 
Totaal korVcpgndearhulden 17.881 21.147 
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Bestuursbezoldiging 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van de Stichting Praesidium Libertatis. 

Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting Praesidium Libertatis. 

Overig 
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum. 
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Leiden, 11 februari 2019 

Prof, Mr. C.J.J.M. Stolker 
Voorzitter, 

Drs. M. Ridderbos 
Secretaris-penningmeester 

Prof, dr.ir.drs. H. Bijl 
Lid van bestuur 
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Overige gegevens 
Statutaire regeling betrefFende de bestemming van het resultaat 
In artikel 3 en 4 van de statuten van de Stichting Praesidium Libertatis staat het volgende 
opgenomen betreffende de resultaatbestemming: het resultaat staat ter vrije beschikking 
van het bestuur van de stichting. 
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CONTROLEVERKLARING 
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CONTROLEVERKLARING 
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Bijiage 1: toegewezen, betaalde en nog te betalen subsidies en bijdragen 

Bij l^e 1: Tee^wczen, betaaMe en te betalen snbsiffies en bijdragen 

BestuiKS-
beshBt 

Paiode 
Aflowance toewiza^ 

21-7-2017 
21-7-2017 
8-5-2018 
8-5-2018 

Zuzana Pavelkova 
DiaganDunda 
Mykola Sktyimyk 
SemiavKa^cac 

01-09-2017 t/m 31-03-2018 
01-09-2017 t'm 31-08-2018 
01-09-2018 t'm 31-08-2019 
01-09-2018 t'm 31.08-2019 

16.800 
16.800 

11.640 
11.640 

S67 
843 

29307 
29^85 

-i50 
-100 

-450 
-100 

29J07 
29.285 

6i>22 
5.642 

6.472 
5J42 

22J17 
22.495 

6.790 
6.790 

Totad 33.600 23.280 1.712 38J92 -550 58.042 12J64 37J026 13J80 
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