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Betreft: Toestemming openbaarmaking controleverklaring opgenomen in jaarstukken 2019 

 
Geachte dame, mijn heren, 
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat u de hiernavolgende controleverklaring opneemt en 
openbaar maakt in de sectie ‘Overige gegevens’ van de jaarstukken 2019, die overeenkomen met 
het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar rekening houdend met de aangegeven wijzigingen, mits 
de gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd is vastgesteld en u de jaarstukken uitbrengt 
overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept, waarvan een gewaarmerkt 
exemplaar is bijgevoegd. 
Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit 
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. 
‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het Bestuur van Stichting Praesidium Libertatis  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Praesidium Libertatis (hierna ‘de stichting’) te 
Leiden (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Praesidium Libertatis per 31 december 2019 en van 
het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine 
Organisaties zonder winststreven'. 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2019; 
2 de staat van baten en lasten over 2019; en 
3 het kasstroomoverzicht over 2019; en 
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 
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De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Praesidium Libertatis zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
— het bestuursverslag; 
— de overige gegevens; 
— bijlagen 1 tot en met 5. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties zonder 
winststreven'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.   
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Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
Den Haag, 27 maart 2020 
KPMG Accountants N.V. 
H. Visser RA‘ 
 
Wij benadrukken dat het niet toegestaan is om het gewaarmerkte exemplaar van de jaarstukken 
openbaar te maken. 
Wij bevestigen ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze niet ondertekende 
controleverklaring wordt openbaar gemaakt, mits deze binnen een maand na dagtekening van 
deze brief openbaar gemaakt. 
Indien u deze jaarstukken waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening opneemt 
op het internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere 
informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in 
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen en/of door een waarschuwing op 
te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (‘u verlaat de beveiligde jaarstukken, waaronder 
de door de accountant gecontroleerde jaarrekening’). 
Tevens adviseren wij bij opname van deze jaarstukken op het internet de volgende disclaimer op 
te nemen: ‘In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten 
en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het 
handelsregister, prevaleert de laatste.’ 
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij inzicht verworven in de wijze waarop de 
entiteit ingespeeld heeft op de risico’s voortkomend uit het systeem van informatietechnologie, 
waaronder risico’s op het gebied van betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking. 
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In het kader van de jaarrekeningcontrole zijn met betrekking tot de geautomatiseerde gegevens-
verwerking geen bevindingen te melden. 
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
Hoogachtend,  
 
KPMG Accountants N.V. 

 

 
 
 
H. Visser RA 

 

Partner  
 
Bijlage(n): 
Gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2019 
Eén exemplaar van de ondertekende jaarrekening 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het Bestuur van Stichting Preasidium Libertatis 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Preasidium Libertatis (hierna ‘de stichting’) te 
Leiden (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Preasidium Libertatis per 31 december 2019 en van 
het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine 
Organisaties zonder winststreven'. 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2019; 
2 de staat van baten en lasten over 2019; en 
3 het kasstroomoverzicht over 2019; en 
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Preasidium Libertatis zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

— het bestuursverslag; 

— de overige gegevens; 

— bijlagen 1 tot en met 5. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties zonder 
winststreven'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit 
niet langer kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
Den Haag, 27 maart 2020 
KPMG Accountants N.V. 
 
 
 
H. Visser RA 
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BESTUURSVERSLAG 
 
Statutaire doelstelling 

1. De stichting heeft ten doel: de bevordering van de wetenschap onder auspiciën 
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 26 maart 2019 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering is 
de jaarrekening 2018 goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:  

Bestuurders   Ingangsdatum                     Verwachte  
 bestuurslidmaatschap      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 
 
Algemeen 
Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 maart 2019 de wens uitgesproken om de 
Stichting Praesidium Libertatis (CEU) onder te brengen als Fonds op Naam bij de 
Stichting Praesidium Libertatis I. 
 
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 2019 is een negatief resultaat van k€ 49,0 gerealiseerd. De toegewezen uitkeringen 
in 2019 bedroegen k€ 44,0 en de overige kosten bedroegen k€ 4,8.  
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Activiteitenverslag 
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 2019 zijn is er twee nieuwe beurzen toegekend. In totaal is er in 2019 € 44.152 voor 
de volgende studenten toegekend.   
 

 
 
Toekomst 
De recente uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot reacties op de effectenmarkt. De 
impact op de stichting is beperkt aangezien het geen investeringen in effecten heeft. De 
activa van de stichting bestaan uitsluitend uit liquide middelen en de liquiditeitsratio’s 
zijn dusdanig goed dat de continuïteit van de stichting niet in gevaar komt. Bovendien 
kan het bestuur van de stichting besluiten minder subsidies toe te kennen wanneer de 
liquiditeitspositie hier aanleiding toe geeft. 
 
 
Leiden 27 maart 2020 

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

  

Naam bursaal Programma Collegegeld Toelages Verz. Totaal 

Jan Charvat* International Relations € 2.083 € 11.640 € 644 € 14.367 

Stefan Stojkovic Political Science € 17.500 € 11.640 € 644 € 29.784 

 Totaal € 19.583 € 23.280 € 1.289 € 44.152 
* Deze student heeft de Tsjechische nationaliteit. Voor hem is het lage collegegeldtarief van toepassing.  
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JAARREKENING  
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(Na bestemming resultaat)

EUR EUR EUR EUR
Vlottende Activa
Vorderingen 1 -                  384             
Liquide middelen 2 159.563      207.337      

159.563       207.721       

TOTAAL ACTIVA 159.563       207.721       

Eigen vermogen
Kapitaal 3 100             100             
Overige reserve 4 140.770      189.740      

140.870       189.840       

Kortlopende schulden
Subsidies en bijdragen 5 13.580        13.580        
Overige schulden 6 5.113          4.301          

18.693         17.881         

TOTAAL PASSIVA 159.563       207.721       

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

2019 2018
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EUR EUR EUR EUR
Financiële baten
Rente bankrekeningen 28            -18              
Totaal financiële baten 28                  -18                  

Overige baten
Schenking -               25.000         
Totaal overige baten -                     25.000            

TOTAAL BATEN 28                  24.982            

Instellingslasten
Accountantskosten 4.620       4.283           
Totaal instellingslasten 4.620            4.283              

Inkomensoverdrachten
Toegewezen subsidies 44.218     58.042         
Totaal inkomensoverdrachten 44.218          58.042            

Financiele lasten
Overige (bank)kosten 160          160              
Totaal financiele lasten 160                160                 

TOTAAL LASTEN 48.998          62.485            

EXPLOITATIE RESULTAAT -48.970         -37.503          

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019 2018
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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 2019.  
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2019. 
 
Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Toegepaste standaarden 

De jaarrekening van de stichting is opgesteld op grond van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1, “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 
financiële 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 onderliggende 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 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van 
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een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Presentatie en functionele valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de Stichting.  
 
Vorderingen en schulden 
De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De 
geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materiële 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 bepaald.  
 
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. 
 
Resultaatbepaling 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten 
enerzijds en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.  
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Bestemming exploitatieresultaat 
Het gerealiseerde exploitatie resultaat wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken aan de 
balansrekening ‘Algemene Reserve’, conform de doelstelling van de stichting. 
 
Resultaatbestemming 2018 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 26 maart 
2019. De bestuursvergadering heeft besloten het resultaat over 2018 van negatief € 
37.503 te onttrekken aan de Algemene reserve.  
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 
Door het bestuur wordt voorgesteld het nadelige resultaat van € 48.970 de volgende 
bestemming te geven. Het nadelige resultaat 2019 wordt onttrokken aan de Algemene 
reserve. Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
 

 

 
Bestuursbezoldiging 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van de Stichting Praesidium Libertatis.  
 

EUR EUR EUR EUR
Vlottende activa
1. Vorderingen
Terug te ontvangen dubbel betaald aan SOZ -                       384                   
Totaal vorderingen -                        384                  

2. Liquide middelen
NL 20 RABO 0161188184 36.599              44.402              
NL 32 RABO 3632765588 122.964            162.935            
Totaal liquide middelen 159.563          207.337          

Eigen Vermogen
3. Kapitaal 100                   100                   
Stand per 31 december 100                  100                  

4. Algemene reserve
Stand 1 januari 189.740            227.243            
Resultaatbestemming lopend jaar -48.970            -37.503            
Stand 31 december 140.770          189.740          
Totaal Eigen Vermogen 140.870          189.840          

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

2019 2018

EUR EUR EUR EUR
5. Subsidies en bijdragen
Subsidies en bijdragen 13.580              13.580              
Totaal subsidies en bijdragen 13.580             13.580             

2019 2018

EUR EUR EUR EUR
6. Kortlopende schulden
Accountantskosten 4.469                4.283                
Crediteuren 644                   18                     
Totaal kortlopende schulden 5.113               4.301               

2019 2018
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Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting Praesidium Libertatis.  
 
Overig 
De recente uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot reacties op de effectenmarkt. De 
impact op de stichting is beperkt aangezien het geen investeringen in effecten heeft. De 
activa van de stichting bestaan uitsluitend uit liquide middelen en de liquiditeitsratio’s 
zijn dusdanig goed dat de continuïteit van de stichting niet in gevaar komt. Bovendien 
kan het bestuur van de stichting besluiten minder subsidies toe te kennen wanneer de 
liquiditeitspositie hier aanleiding toe geeft. 
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Leiden, 27 maart 2020 
 
 
 
 

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 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het Bestuur van Stichting Preasidium Libertatis 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Preasidium Libertatis (hierna ‘de 
stichting’) te Leiden (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Preasidium Libertatis per 31 december 
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties zonder winststreven'. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2019; 
 

2 de staat van baten en lasten over 2019; en 
 

3 het kasstroomoverzicht over 2019; en 
 

4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Preasidium Libertatis zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

— het bestuursverslag; 
 

— de overige gegevens; 
 

— bijlagen 1 tot en met 5. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

kpmg KPMG Audit
Document waarop ons rapport 
1711227 20X00169216DHG d.d. 

27 maart 2020
(mede) betrekking heeft. 
KPMG Accountants N.V. 



Stichting Praesidium Libertatis  
 

Jaarrekening 2019 Bladzijde 15  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine 
Organisaties zonder winststreven'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controle-standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 
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— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 
 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
 

— het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 
om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 
 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 
 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 27 maart 2020 

KPMG Accountants N.V. 

H. Visser RA 
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Bijlage 1: Toegewezen, betaalde en nog te betalen subsidies en bijdragen

Programma Bestuurs- Student/deelnemer Periode Wijziging Totaal Nog te betalen Betaald/ontv Nog te betalen
besluit Collegegeld Allowance Visa/insur Totaal toewijzing toewijzing per 1 jan 2019 in 2019 31-12-2019

8-5-2018 Mykola Skrynnyk 01-09-2018 t/m 31-08-2019 -                 6.790                6.790              -                       
8-5-2018 Serenay Kaykac 01-09-2018 t/m 31-08-2019 -                 6.790                6.856              -                       

Political Science 14-5-2019 Stefan Stojkovic 01-09-2019 t/m 31-08-2020 17.500          11.640        1.070        30.210       -426           29.784        -                       22.994            6.790               
International Relations 14-5-2019 Jan Charvat 01-09-2019 t/m 31-08-2020 2.083            11.640        1.070        14.793       -426           14.367        -                       6.933              7.434               
Totaal 19.583          23.280        2.140        45.003       -851           44.152        13.580              43.574            14.224             

Toegewezen subsidie
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