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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Bestuurwerslag

Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:

a. het beheren van de vermogens van stichtingen en andere fondsen, waarvan het bestuur
respectievelijk beheer is opgedragen aan het College van Bestuur van de Universiteit
Leiden of andere organen van of personen verbonden aan genoemde Universiteit;

b. faciliterend op te treden ten aanzien van het (ver)werven van nieuwe fondsen,
schenkingen, legaten en erfstellingen.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken, met in achtneming van bepalingen en/of voorwaarden
waaronder het beheer is opgedragen, door:

a. de vermogens op solide en verantwoorde wijze te beleggen;
b. uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen

van de in lid l bedoelde fondsen;
c, al datgene te verrichten wat voorts aan het doel bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag
Het bestuur is op B maart 20\6 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het
Stichtingsbestuur de jaarrekening over 2015 vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de de bestuursleden:

Bestuursbesluiten 2016
B estem m i ng Algem een Stu d entenfo n ds
Door Stichting Praesidium Libertatis II is een legaat van k€ 100 ontvangen van de heer Wolterbeek.
Door het bestuur van Stichting Praesidium Libertatis II is besloten om dit legaat over te boeken naar
Stichting Praesidium Libertatis I en toe te voegen aan het Algemeen Studentenfonds.
Het bestuur besluit om een bedrag van k€ 100 jaarlijks te bestemmen voor het "beurzenprogramma
LUC".

Resultaat 2016 Stichting Praesidium Libertatis I
Over 2016 is een netto positief resultaat van k€ 336,9 geboekt. Het exploitatieresultaat voor aftrek van

de post "Toegewezen subsidies en uitkeringen" van k€ 787,9 en voor bijtelling van "De overige
(specifieke) baten" van k€ 155,0 komt uit op een positief resultaat van k€ 969,8.

De baten bedroegen in totaal k€ 1.187,0, en deze zijn te ono.rfifftffir baten uit vermogen en

overige baten. Aan baten uit vermogen, in totaal k€ 1.032,0, is op de post "ffifþllkÊ ds.rdilutaverschillen"
k€.7i6,1, gerealiseerd en op de posten couponrente, dividend en rente bed@giçrderopbrongstgoriru.o.
totaal k€ 305,9.
De "Overige baten" zijnte onderscheiden naar donaties aan het Mandela str¡dûfflhffiF fffþbrengsten
uit "schenkingen en legaten". Vanuit Stichting Praesidium Libertatis II is een bedrag van&q100,0
ontvangen van het legaat Wolterbeek Muller en is opgenomen in het Algenle€úeMertræWnds.
Daarnaast is voor de "The Sultan of Oman Chair" een bedrag 25,0 ontvangqfryøéWofláeiìt6oatidoh€itdeil

Mandela studiefonds betreft een bedrag van k€ 15,2 ontvangen van StichtlffdfçaèEnptqûfFntþô*tVtis II

Ingangsdatum
bestuurslidmaatschap

Verwachte
einddatum

(benoemingstermijn
)

Bestuurders

C.l.l.M.Stolker

H.W te Beest

H. Bijl

09-02-
2013

01-09-
2005

01-11-
2076

0B-02-202L

0r-05-2077

31,-10-2020
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

van de crowdfunding actie "Kans voor Studenten"(in 2015 was hiervoor al een bedrag van k€ 20, 0
ontvangen). Daarnaastbedroegen de donaties vanuit LUF k€ 13,5 en als overige donaties voor
"Mandela studiefonds" is in totaal k€ 1,4 ontvangen.

De uitgaven bij de post "Toegewezen subsidies en uitkeringen" zijn toe te schrijven aan het
"Fonds dr. Gisela Thier" voor k€ 400, het "Fonds Timmermans- van lperen" voor k€ 32,7, het
"Fonds Louwes Fonds voor milieuwetenschappen" voor k€,7L2,9, "Fonds Oman Chair" voor k€ 91,2 ,

"Fonds f odendom" voor k€ 27,7 en "Mandela Studiefonds" voor k€,24,8. Ten laste van het
"Algemeen Studentenfonds" is k€ 50,5 uitgekeerd, waaronder het eerste deel voor het
beurzenprogramma LUC van k€ 40,1 en ten laste van het "Algemeen Onderzoekfonds" isk€24,7
toegewezen. De uitkeringen bij de overige fondsen bedroegen k€.23,4.
De overige lasten in totaal k€.62,2 betreffen "lnstellingslasten", dit zijn met name de kosten gemoeid
met het beheer van het vermogen.

Begroting
De stichting heeft geen begroting.
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Beleggingsbeleid 2016
Het beheer van het vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis 1 is ondergebracht bij de RABO

bank. 0p verzoek van het bestuur van de stichting volgt de treasury commissie van de Universiteit
Leiden de door de vermogensbeheerder behaalde resultaten en de samenstelling van de assetmix
(verdeling over vastrentende waarden en aandelen) en de spreiding van de aandelenportefeuille (over
index-, sector- en beleggingsfondsen). faarlijks wordt met de vermogensbeheerder de invulling van
het beheer en het rendement besproken en zo nodig aangepast of nader ingevuld.

Ontwilrkeling effecten
De effectenportefeuille heeft zich in20t6 als volgt ontwikkeld:

Beginvermogen

Direct rendement
Indirect rendement
Kosten vermogensbeheer

Effecten Beleggingsrekening
L9.504.457 tt3.999

0
726.064

0

328.322
0

-24.993

Totaal
19.618.456

328322
726.064
-24.993

Subtoaal
Overige mutaties

726.064
-2.269.450

303.329
819.450

1.029.393
-1.450.000

Mutatie -1.543.386 1,L22.779 -420.607

Eindvermogen L7.961..07t 1,236.778 L9.L97.849

Toelichting
Ln2016 is een rendement behaald van circa M€ L,029 waarvan M€ 0,328 direct rendement (dividend
en couponrente), M€.0,726 indirect rendement (waardeontwikkeling aandelen en obligaties). De

kosten van het vermogensbeheer bedroegen en M€ 0,025. Ten opzichte van het beginvermogen (M€
t9,618) betekent dit een rendement van5,2o/o.
Ln2076 is M€ 1,450 overgeboekt van de beleggingsrekening naar de betaalrekening. Dit is relatief
meer dan in vorige jaren en hangt onder meer samen met de betalingen aan het LUMC in verband met
het in drie jaar afbouwen van het van Steenhuisfonds (M€ 0,600 per jaar).
De asset mix gedurende het jaar heeft zich als volgt ontwikkeld:

Prof. Mr. C.l.l.M. Stolker
Voorzitter
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Aandelen
Obligaties

Beleeeinssrekenine

37o/o

620/o

7o/o

360/o

63o/o

7o/o

37o/o

620/o

7o/o

360/o

60o/o

4o/o

360/o

5Bo/o

60/o

t00o/o LOOo/o L00o/o L00o/o L00o/oTotaal

Asset mix 2015 20164 201.6 1 201.6 3 201.6
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

BAI,AIIS PM. 31 DECWIBM. 2016

(Na bestemming resultaat)

2016 2015

Vlottende Activa

Effecten

Vorderingen

Liquide middelen

TOTAALACTIVA

Eigen vermogen

Stamkapitaal

Toegevoegd kapitaal

Algemene bestuursreserve

Algem ene beschikbare reserve

Kortlopende schulden

Schulden

TOTAALPASSIVA

1

2

3

17.961.071

147.673

1.545.258

4 t0.399.769

5 7.112.010

6 100.000

7 525.793

8 1.516.430

19.6s4.002

19.654.002

18.137.572

1.s16.430

19.654.002

10.274.804

6.968.163

100.000

457.699

2.022.651

19.823.317

19.823.317

17.800.666

2.022.651

19.823.317

ETJR ET]R ET]R

19.504.457

156.703

162.157

ET]R
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

STAAT VAN BATEN m{ LASTD.{

Financiële baten

C o up onrente ob ligaties

Dividend aandelen

Rente bankrekeningen

Ko ers- en valutaverschillen

Totaal financiële baten

Overige baten

Donaties Mandela studiefonds

Schenkingen en legaten

Totaal overige baten

TOTAALBATEN

Instellingslasten

Beheersvergoeding

Vermogensbeheer en bewaarloon en ov

Accountantskosten

Totaal instellingslasten

Inkomensoverdrachten

Toegewezen subsidies

Totaal inkomensovetdrachten

X'inanciele lasten

Bankkosten

Totaal financiele lasten

TOTAALI,ASTEN

EXPIJOITATIE RESULTAAT

280.510

23.377

2.030

726.064

2016

ET]R EI]R

2015

EI]R ET]R

304.960

15.218

1.042

448.089

769.309

13.390

13.390

782.699

29.496

30.482

5.000

64.978

2.723.776

2.723.776

2ts

2.788.969

30.071

124.965

1.031.981

l ss.036

t.187.017

61.967

787.881

263

8s0.11 I

336.906

29.496

24.993

7.478

787.881

215263

FUhW

-2.006.270
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

KASSTROOMOVFRZICHT 2 O 1 6

Resultaat

Aønp assingen voor v erønd eringm Ín w erkkap it ø ø I :

Effecten

Vorderingen

Vermogen Mandela en Jodendom

Kort lopende schulden

Totøsl kasstroom uit op erationele udiviteiten

Beginsaldo liquide middelen

Mutatie

Eindsaldo liq uide middelen

2016

EI]R

2015

ET]R

-2.006.270

-620.417

14.730

265.797

1.739.109

336.906

1.s43.386

9.030

s06.221

1.383.101

162.157

1.383.101

-607.051

769.208

-607.051

1.54s.258 162.157
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Grondslagen
Algemeen
Ingevolge artikel B van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording
afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2076. De Stichting heeft ten doel het beheren van

de vermogens van de fondsen waarvan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen aan het
College van bestuur van de Universiteit Leiden, In de jaarrekening zijn de betreffende vermogens van

de fondsen samengevoegd (geconsolideerd). In bijlage 4 en 5 zijn de enkelvoudige vermogens van de

stichtingen weergegeven.
De stichting stelt geen begroting op.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de f aarverslaggeving 640 voor organisaties
zonder winststreven (de relevante grondslagen zijn daarmee gelijk aan de grondslagen die gelden

voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de laarverslaglegging 660 voor
onderwijsinstellingen).

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Grondslagen 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,

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

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

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

afirijken 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 ec

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

el, samenhangend
heeft plaatsgevonden,

o
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Toelichting behorende bij de jaarrekening vervolg

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde (beurswaarde) en wijzigingen in die reële waarde
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden
toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt.

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.

Stamkapitaal
Het stamkapitaal betreft hetgeen door subsidies, giften, donaties, erfstellingen of legaten ter
verwezenlijking van de doelen van de onderliggende stichtingen en fondsen is verkregen.

Toegevoegd kapitaal
Aan balansrekening "Toegevoegd kapitaal" wordt, ter instandhouding van het stamkapitaal, bij
jaarafsluiting als onderdeel van de "resultaat bestemming exploitatieresultaat" een bedrag
toegevoegd. Het toegevoegde bedrag wordt berekend over het totaal van het stamkapitaal van de

deelnemende stichtingen per 31 december van het voorafgaande boekjaar. De toevoeging wordt vanaf
2005 berekend met een vast percentage van \,4o/o.

Algemene bestuursreserve
De balanspost "algemene bestuursreserve" wordt aangehouden ter financiering van niet aan fondsen

toe te rekenen (onder meer bestuurs-, advocaat- en juridische) kosten. Voorts worden ten laste van de

"Algemene bestuursreserve" fondsen voorzien van extra middelen ter financiering van uitkeringen en

ondersteuning van universitaire activiteiten.
Vanaf het jaar 2013 wordt de "algemene bestuursreserve" gefixeerd op een bedrag van € 100.000,-. De

jaarlijks toevoeging volgens een vastgesteld percentage van 0,45o/o is komen te vervallen.

Algemene beschikbare reserve
Het resterende exploitatieresultaat wordt, nadat indexering van de reserve "toegevoegd kapitaal" "

heeft plaatsgevonden, toegevoegd aan balanspost "algemene beschikbare reserve" en staat ter
beschikking voor uitkeringen en dekking van toekomstige exploitatieverliezen.
Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen vrij besteedbare en vastgelegde reserves alsmede
specifïeke doelstellingen en/of beperkte bestedingsmogelijkheden.

WTM
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d

- 2 ti|ÁÄil 2017 ..,¿_l
(mede) betrekk ing hee{
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Jaarrekening 2016 Bladzijde 10



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Toelichting behorende bij de jaarrekening vervolg

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 wiize kan worden bepaald.

Subsidies
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de desbetreffende
stichtingen. 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.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Er is geen sprake van
kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten.

KPMG Audít
Document waarop ons rapport d.ct

- 2 ilÁAnt 20t7 /\{-\
(mede) berrekkinq heeft )
Paraaf voor identificatieáoeleindel
KPMG Accountants N.V.

faaruekening 20L6 Bladzijde 1L



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Deelnemende stichtingen en fondsen "Stichting Praesidium Libertatis I"

In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van de volgende fondsen opgenomen

7. Algemeen Studentenfonds
Per 1 januari 2015 zijn de volgende stichtingen opgeheven en ondergebracht in het Algemeen
Studentenfonds:

o Stichting Van Aalst-Arntzenius Fonds
. Stichting W.G.van der Boor's Leidsch Studiefonds
. StichtingBrunne-Noteboom-fonds
. Stichting Dolk-Fonds
. StichtingFranchimont-fonds
o Stichting Legaat Gevers van Endegeest
. Stichting Fonds voor studie Letteren/Wijsbegeerte
o StichtingVerbrugge-fonds
o StichtingVollenhoven-fonds
o Stichting Studie-beurs van de Vrijwillige fagers der Leidsche Hoogeschool van 1830-

1831
o Stichting Fonds voor vrouwelijke studenten in de medicijnen

2. Algemeen Onderzoeksfonds
Per 1 januari20IS zijn de volgende stichtingen opgeheven en ondergebracht in het Algemeen
0nderzoeksfonds:

o Stichting tot bevordering van de wetenschapsbeoefening aan de Universiteit Leiden
. Stichting Universitaire Pers Leiden

3, Fonds Dr. Gisela Thier
4. Fonds Godefroi beurzen
5. FondsHoogenboom-Beck
6. Fonds Marie Parijs
7. Fonds Rijke-Hamaker
B. Fonds Professor-Steenhuis
9. Fonds mr. S.f . Visser
10. Fonds Chastelain - Noback
L1. Legatum Kienianum
12. Fonds Timmermans - van Iperen
13. Fonds Louwes Fonds voor milieuwetenschappen
14. Fonds The Sultan of Oman Chair in Oriental Studies
15. Fonds Sackler III
16. Fonds Meijersfonds
17. Fonds Mandela studiefonds
18. Fonds Leerstoel voor de bestuderingvan hetJodendom

W
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

TOELICHTING OP DE JA,ARREKENING

Vlottende activa

1. Effecten

Aandelen

Obligaties

Totaøl effeden

Mutatieoverzicht efecten :

Stand per ljanuari

Bij: kosten aankopen effecten

Af: opbrengst verkoop effecten

Koersverschil

l(øardeper 31 december

Recapitulatie effecten

Obligaties

Sand per ljanuari

bij: aankopen

af: verkopen

koersverschil

Totaal obligaties

Aandelen

Stand per ljanuari

bij: aankopen

af: verkopen

koersverschil

Totaal aandelen

Tolsul effeden

2. Vorderingen

Couponrente obligaties

Terugvordering dubbele betaalde subsidie

Totuøl vorderingm

3.Iiquide middelen

NL36INGB 0000128188 (vh Mandela studieftls)

NL 45 RABO 0161041264 betaalrekening

NL 58 RABO 0303040106 beleggingsrekening

Totual liq uid e mÍddelen

ffi[:,ilÍ;åãlå, 
"oo,no 

o
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r

KPMG Accountants N.V.

2016 2015

EUR

6.843.297

11.117.774

ET]R

17.961.071

17.961.071

17.961.07t

147.673

7.255.716

12.248.741

ET]R

19.504.457

19.504.457

19.504.457

156.703

EI]R

19.s04.457

t.187.992

-3.457.442

726.064

18.884.040

4.726.200

-4.553.872

448.089

12.248.741

190.400

-1.394.027

72.660

12.158.083

634.500

-414.478

-129.364

I L117.774

7.255.716

997.592

-2.063.415

653.404

12.248.741

6.725.957

4.091.700

-4.139.393

577.452

6.843.297

147.548

12s

7.255.716

156.703

308.480

1.236.778
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Eigen Vermogen

4. Stamkapitaal

Stand per ljanuari

bif :Mandela ftls als mutatie op begbal 1-1-2015

bij: Fds Jodendom als mutatie begbal 1- l-2015

af: Prof Steenhuisfonds

bij: Alg.studentenfcls - I-egaat V/olterbeek Muller

bij: Sultan ofOman Chair

Sønd per 31 december

5. Toegevoegd kapitaal

Stand per ljanuari

af: Prof Steenhu isfonds

Bij: toevoeging vanuit resultaatbestemming

Sønd per 31 december

6. Algemene bestuursrreserve

Stand ljanuari

Sønd 31 december

7. Algemene beschikbare reserre

Stand ljanuari

bij: Prof. Steenhuisfonds mutatie in vermogen

Toevoeging/onttrekking vanuit resultaatbestemm ing

Sand 31 december

2016 2015

10.274.804

100.000

24.96s

11.238.896

76.89s

188.902

-1.229.889

6.968.163

143.847

10.399.769

7.112.0t0

100.000

525.793

7.2s4.284

-447.t86

161 .065

10.274.804

6.968.163

100.000

457.699

100.000 100.000

4s7.699

68.094

947.959

t.677.076

-2.167.336

Resultaatbestemming 2 01 5

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op B maart 20t6.De
bestuursvergadering heeft het resultaat 2015 conform het voorstel tot bestemming van het resultaat
zoals opgenomen in de jaarrekening 2015 vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boeþaar 2016
Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde positieve resultaat van € 336.906,- de volgende
bestemming te geven.

De bestemming van het exploitatieresultaat vindt als volgt plaats:
a. Het Legaat Wolterbeek Muller van € 100.000,- wo

het Algemeen Studentenfonds
aan het Stamkapitaal voor

b. Het ontvangen bedrag van € 24.965 voor de Sultan pí,î8h,ssËevo esd aan h et
Stamkapitaal van dit fonds

c. De ontvangen donaties van € 30.071voor het Fonds Mandeta r,uff8t8ÌÎåiîf8PdéìÎÈ&wrt d.d

toegevoegd aan de "Algemene beschikbare reserve" van dit fonds_ 
Z HA,, Z,,ll^

')
(mede) betrekkins hleft .

Paraaf voor identif icatierjoeleinder r

KPMG Accountants N.V.
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TOELTCTITING OP DE JA,ARREKFAIING

d. Van het daarna resterende exploitatieresultaat wordt eerst een deel ter instandhouding van
het stamkapitaal afgezonderd en als bestemming exploitatieresultaat verantwoord op

balansrekening "Toegevoegd kapitaal". Het bedrag van de toevoeging wordt berekend volgens
een vastgesteld percentage van l,4o/o ovêt het totaal van het "Stamkapitaal" per 31 december
van het voorgaande boekjaar en bedraagt voor 2076 €.743.847,-.

e. Het daarna resterende bedrag wordt toegevoegd aan de balansrekening "Algemene

beschikbare reserve" en bedraagt voor 201.6 €.38.023.

8. Koúlopende schulden

Accountantskosten

Vermogensbeheer en bewaarloon en bankkosten

Toelagen en uitkeringen

Tot a øl kortl op end e s chuld en

7.478

5.765

1.s03.187

5.000

6.055

2.011.596

2.022.651

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

1.516.430

WE
- 2 t{ÂAnT 

'nç
(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinde¡
KPMG Accountants N.V.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa:
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van het desbetreffende fonds.
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.

Ten laste van het Fonds The Sultan of Oman Chair in Oriental Studies is toegezegd dat een bedrag van
maximaal k€ 100 jaarlijks door Faculteit der Geesteswetenschappen kan worden gedeclareerd voor de
kosten verbonden aan de Sultan of Oman Chair.

Jaarlijks wordt aan het Bestuursbureau, Bedrijfsvoering een beheersvergoeding betaald voor het
verzorgen van de administratie, het verstrekken van periodieke overzichten en het opmaken van de
jaarrekening. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van dienstverlening.

Posten baten en lasten

Toelichting baten

2016 2015

ET]R EI.JR Et]R ETJR

Koers- en valutavercchillen

a. Gerealiseerde koersverschillen op effecten

b. Ongerealiseerde koersverschillen op waardemutaties effecten

Totaal koeru- en valutaverschillen

Vaststelling j aarrekenin g 20L6

-203.821

-522.243

-469.895

21.806

-726.064 -448.089

De overige posten van baten en lasten behoeven geen toelichting en wijzen voor zich en voor een nadere
specificatie van de toegewezen subsidies wordt verwezen naar bijlage 2 en3.

ANBI-status
Stichting Praesidium Libertatis I is in het bezit van een fiscale ANBl-status per 1 januari 2008 op basis
van een groepsbeschikking van de Universiteit Leiden, laatst geactualiseerd op 9 januari 2017.

Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

WEl
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d,r,

- 2 [|ÂAflt ïAVr\
-,/

(mede) betrekkino hóeft.
Paraaf voor idenìificatiedoeleindcrr
KPMG Accountants N.V.

Jaarrekening 20L6 Bladzijde L6



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Prof. Mr. C.l.l.M. Stolker
Voorzitter

Drs. H.W. te Beest
S ecretaris-p enningmeester

Prof.dr.ir.drs. H. Bijl
Lid van bestuur

Aldus vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Praesidium Libertatis I

Leiden, 2 maart2017

(

w]
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d

- 2 t{AÁnt 20t7/\
/

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identif ícatiedoeleindei
KPMG Accountarìts N.\/.
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Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In artikel 2 en3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de

resultaatbestemming: Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting.

wFl
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d

- 2 ilÅÅflt 20t7 t
{mede) betrekking heeft.
Paraal voor identificatiedoelcinde

KPMG Account¿rnts N.i"/.
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Controleverldaring van de onafttankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Praesidium Libertatis I Universiteit Leiden

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen iaarrekening
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Praesidium Libertatis I Universiteit Leiden (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 I Universiteit Leiden per
31 december 2016 en van het resultaat over 20\6 in overeenstemming met Richtlijn voor de

jaarverslaggeving 640'Organisaties zonder winststreven'.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2076;

2 de staatvan baten en lasten over 20\6;

3 het kasstroomoverzicht20T6; en

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

overige toelichtingen.

De basis voorons 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 I Universiteit Leiden zoals vereist in
de Verordening inzake de onaflrankelijkheid 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.

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d

-2ilAÅflt?0t4

(mede) betrekk ¡ns n{un.
Paraaf voor identif icatietioeleiniJr
KPMG AccoLrnr¡rnts lrl.V.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- bestuursverslag;

- overige gegevens;

- bijlage 1 tot en met 5.

0p 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 ofanderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afivijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 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 verantwoordelijkùreden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijlrlteden uan het bestuur voor de iaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 '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 afiruegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 0p 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 stichting 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.

0nze 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 indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijþ n de

economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening

'?åi''flËt'éhÉett
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en

van onderkende afiuijkingen op ons oordeel. _ Z ¡,ÂÅfl' Z*ll¿t
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar rerlèvant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de NedCIshÌtÈekkinç¡ heôft.

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseise?p.r@fizcpcdattr(tdetbôsteind

onder andere uit: KPMG Account¿rnrs N.V,

t
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- 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 afiruijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijnvan 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 inadequaatzijn,
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 een organisatie haar continuiteit 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, 2 maarf.2017

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA

ffilbr
KPMc Audit
Documenl waarop ons rapport d.c!

- 2 l'|AÂfir zatg
(mede) betrekking heeft.
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Effectenbezit per 31 december lopend jaar Bijlage: I

Aandelen beurswaarde in aankoopvaluta in eurots

eurolanden aantal valut¿ beurswaarde betaald koersverschil

Adiam lnde<Aand Werdd
A${ D u u rzaam Aandd elfonds
A$l Milial en Water Fonds

Candr i am SlS ai nabl e Faci fi c Fu nd

FC RæponsibleGlobal Equity

Kenpo $daì nabl eSnal I cap Fund

NN Duurzaam Aandden Fonds

Northaî Tru$ Em Cudom ES EQI

Robeoo Sm $nart Enøgy Fund

Robæ &m S.r$ain Healthy Living

Robeco Sm $Sai nabl eAgri busi næs

$arinved Ethical Emeging Markds

U BSM Sl Fbcjfic $cial Ræponsi ble

vt.493,78

2.7fi,4
10.933,22

1.910,95

15.414,18

8.531,85

9.003,08

Æ.u7,37

10.639,23

2.021,74

2.558,03

4.098,85

5.691,0C

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

2.762.053,51

279.80827

343.193,92

336.957,62

270.518,82

343.662,87

276.304,49

536.645,98

137.778p',1

340.217,73

338.529,77

542.48343

335.142,99

2.287.695,67

272.870,ú

2æ.143,U

2U.283,13

222.472,æ

281.419,07

236.067,05

v2.272,%

117.988,86

3U.143,81

270.920,72

Æ8.700,27

323.603,0C

474.357,84

6.938,27

77.050,90

52.674,49

48.046,82

62.243,80

40.23744

-s.626,37

19.789,21

36.073,92

67.609,05

73.783,16

11.539,99

Totaal in eurvaluta eur 6.843.297,47 5.878.578,95 964.718,52

Totaal aandelenfondsen 6.843.297,47 5.878.578,95 964.718,52

Obligaties beurswaarde in aanko opvaluta in eurots

eurolanden nom.w valuta beurswaarde betaald koersvercchil

3M 2013t2U211,ü50/o

ABN AMRO 131232,50/o

Ai r Li q u i de Fi nanoe 2012 2021 2,125%

Al I i ander 2012 2024 2,87 5o/o

ATT 2016t20232,750/o

Bs kslr i re H at haway 201U 2A27 1,125o/o

BMW Finanoe 201U2017 3,875o/o

Car rdou r 20131 2019 1,7 5%

Counci I of Eur De/ Bk 2011 I 2021 2,875%

Dai mler M edi um Term Notes 201220 1,75o/o

Danone 20131 2019 1,37 5%

D an t sdt e Boq æ 20121 2V22 2,37 5%

Dantsdre Boerse 201 3201 I 1,125%

DaÍ sch e Fod 20121 2024 2,87 5%

DeI súe Td ek om 20131 2021 2,125o/o

D u itsl and 2012 2023 0,1o/o

El ed r i ci t e d e Fr anæ 20081 2018 5o/o

Em i r at es Td eco m 201 41 2t26 2,7 5%

Eurofi ma Basd 2W 2V21 4o/o

European Sabi I ity M edr 2013/2018 1,25o/o

Fi nl and 2ffi1 2017 3,87 5o/o

Fi n I and 2012J 2A2. 1,æ5%

FM SWstmanæerent 2012 2017 1%

Gol d man tuhs 20141 2024 2,125%

Hdnd<e'ì 201220192,5%

200.000

200.000

100.000

200.000

100.000

200.000

150.000

200.000

300.000

'100.000

100.000

150.000

150.000

50.000

100.000

500.000

100.000

300.000

500.m0

250.000

250.000

200.000

200.000

100.000

150.000

100.000

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

€ur

eur

eur

eur

217.787,20

226.947,36

110.034,29

237.994,38

trr.97s44

t98.648,97

15s.845,32

210.581,96

345.970,53

06.917

69

53.689,65

58

I 10.199,84

572.101,16

110.059,40

337.820,59

261

222.885,

106.M2,3

161.347,

I

197.900,00

192.360,00

100.300,00

204.500,00

101.000,00

190.400,00

1s.147,æ

197.%0,00

322.800,00

99.300,00

99.750,00

154.920,00

150.270,æ

50.625,00

98.425,00

5æ.741,4

116.800,00

334.590,00

570.750,00

iMG A?lBffo'oo

lcument?09#El,õ0
195.970,m

2|.{ÅÅffio2Wm

I ror.rzo,q

þoe.) 
uetrSliggffi

faal voor rdentrtrcat

bn¡c ¡,,P9'?fi9"QÇ

19.88720

34.587,36

9.734,29

33.494,38

10.975,44

8.248,97

1.697,82

12.641,96

23.170,53

7.617,54

4.603,29

14.746,64

3.419,65

7.957,97

11.774,84

65.359,72

-6.740,60

3.230,59

28.396,64

8.754,25

s rappoSt?7?,10

26.915,74

1.350,69

A s.322,37

l/ 4.027.13
edoeleinde
lc N v5.170,57
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Obligaties beurcwaarde in aankoopvaluta in eurots

eurolanden nom.w valut¡ beurswaarde betaald koersvercchil

I n n ogy Fi n anæ 201 3 2A20 1,187 5%

..bh nson and .-bh nson 2007 I 2019 4,7 5%

KBC Bank 201d2t2"0,45%

Kredi tand fus Wi dera 2011 I 2019 2,Q5o/o

LaFoSe 2012J2V242,75%

Landwi rtsdraft Rent$an k 2012J 2019 T/o

Luxenbu r g 20101 2020 3,37 5o/o

McDonalds 201312V232%

M i crosoft 20131 2033 2,æ5%

Nederland 2014120242%

Ne¡i|e201220191,5%

NY LifeGlobal Funding 2û712017 4,375%

Pfods and Gamble 2012202.20/o

Raboban k N eder I and 20101 2t25 4,125o/o

$bi c Capital 20131 2020 2,75o/o

Sú i phol 2011 I 2U21 4,43%

Semfls 20æ12017 5,125%

Satoi I 2009/2021 5,6250/o

Td i a Compan y 2011 I 2U2. 4o/o

Tsrnd 201U2t2.4,5o/o

Total Capital 201012t2" 3,125o/o

Toyota M otor RE 5553 20131 2023 2,37 5%

Veol i a Envi ronment 2009/2019 6,7 5%

Wolters Kl uwer 2014t 2124 2,5o/o

Zwedel 201U 2018 0,87 5o/o

50.000

200.000

300.000

500.0m

100.000

250.000

300.000

100.000

'150.000

'150.000

250.000

150.000

300.000

500.000

200.000

200.000

200.000

100.000

100.000

200.000

100.000

150.000

50.000

100.000

300.000

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

53.515,31

230.363,71

307.564,95

546.330,37

116.221,50

267.327,59

345.076,12

t09.317,77

179.040,23

173.854,99

262.941,84

156.564,57

331.152,85

645.322,9t

215.337,61

242.519,87

210.445,82

127.36743

121.770,88

250.996,39

117.539,63

170.821,27

60.2s647

1t3.536,54

306.697,76

49.413,æ

240.200,æ

299.9r0,00

546.915,00

101.200,00

262.725,æ

307.500,00

99.823,00

143.137,æ

162.960,00

252.425,æ

165.765,00

300.450,00

632.650,00

201.200,æ

218.070,00

2U.498,ú

124.660,00

'1M.800,00

20.200,æ

105.410,00

152.995,50

62.825,ú

'100.409,00

306.000,m

4.101,81

-9.836,29

7.654,95

-584,63

15.021,50

4.602,59

37.576,12

9.494,77

35.902,73

10.894,99

10.516,84

^9.200,43

30.702,85

12.672,91

14.137,61

24.449,87

-24.052,18

2.707,43

16.970,88

30.796,39

12.129,63

17.825,77

-2.568,53

13.127,54

697,76

Totaal obligaties fondsen 11.117.773,70 10.514.457,94 603.315,76

TOTAALEFF'ECTENBEZIT RECAPITUIATIE

Effecten recaputilatie in eurots

waarde betaald koersvercchil

Totaal aandelenfondsen

Totaal obligatiefondsen

6.843.297,47

11.1r7.773,70

5.878.578,95

10.514.457,94

964.718,52

603.315,76

Totaal effectenbezit rwEflTff 16.393.036,89 1.568.034,28

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d,d

(mede) betrekkins héefr.
Paraaf voor identificatiedoeleindel
KPMG AccoL;ntants N.V.
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Toegewezen, betaalde en nog te betalen toelagen en uitkeringen per fonds over 2016 bijlage:2

Fondsen en legaten

nr. naam

nogte betalen

per0l-01-2016 toewijzing 2016 betaald in 2016

nog te betalen

per3l-12-2016

I Algmeen Studentenfonds

2 Algemeen Onderzoekfonds

3 Fonds Dr. Gisela Their

4 Fonds Godefroi beurzen

5 Fonds Hoogeboom-Beck

6 Fonds MarieParijs

7 Fonds Rijke-Hamaker

8 Fonds Professor Steenhuis

9 Fonds mr. S,J. Visser

10 Fonds Chastelain-Noback

ll tægatum Kienianum

l2 Fonds Timmermans- van Iperen

l3 Fonds l¡uwes Fonds voor milieuwetenschappen

l4 Fonds The Sultan ofOman Chair in Oriental Studies

15 Fonds Sackler III
16 Fonds Meijersfonds

17 Fonds Mandela Studiefonds

I 8 Fonds læerstoel voor de bestudering van het Jodendom

1.150,00

7.500,00

s00,00

1.800.000,00

20.050,00

67.90s,35

88.703,13

2s.787,14

€

€

€

€

c
€

e

e

€
€
€
€
€

€

€

€
€,

€

50.505,00

24.741,61

400.000,00

2.500,00

4.125,00

2.000,00

s.363,09

3.9s0,s8

32.67090

|2.944J8
91.156,25

5.506,86

24.761,52

27.656,90

€

e

€
€
€
€
c
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

11.550,00

16.653,69

300.000,00

€

€
€

€
€

€

€
€
€
€
€
€
€

€
c
€
€
€

2.500,00

4.12s,00

600.000,00

2.000,00

52.720,00

161.983,05

88.703,13

5.506,86

24.761,52

25.787,14

40.r05,00

15.587,92

100.000,00

s00,00

1.200.000,00

5.363,09

3.950,58

18,867,08

91.156,25

27.656,90

€

€

€

€

c
€

c
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

Totaal € 2.011.595,62 € 787.881,59 € 1.296.290,39 € 1.503.186,82

HffihI
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.C

- 2 tiÄÂRr 2017

^/
(mede) betrekking hy'eft .

Paraaf voor identificatiedoeleinder.

KPMG Accountsnls N.V,
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

N adere speci fi cati e van de toel agen en ui tkeri nçn 20 I 6 Bijlage:3

Naarn Bedrag

Al gemeen Sudentenfonds

A.F. deGroot

M. Cornelissen

S Kanagasabapathy

W. Auweraert

V.l. Hdjnen

J Azni Srenouda

V.E Krsner
L. Ooms

A.C. deKeijær

RJ Súweigø
H.JP. van der Zande

H.JA. van Os

J S.rijkø

A.A. Gundogan

B.M. HresChambd

T.H. Nieni
M.B.G. Baijer

C. Feerboom

M.W.$ndles
J Azni Srenouda

L.R. Seenkamp

S Hulsbos

M.S Sun

l. Vannudri

E Noordeloos

N. Tunc

SA. S.rleiman

R.A.F. Verwilligen

JL. Ançlier
EF. Roelofs

W.S Boer

FGC',A-LUC

Totaal Al gemeen úudentenfonds

€
€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

125,æ

125,æ

125,ú

125,00

500,00

250,00

500,00

125,æ

125,æ

500,00

500,00

125,û

125,û

500,00

250,00

250,00

125,ú

500,00

500,00

150,00

250,00

125,û

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

40.105,00

50.505,00

Al gemeen O nderzoekfonds

Legaat Hug 2015 tbv LIAS|àpyrologie

C.J Kokprijs20'16- C.J Everts

C.J Kokprijs2016- C. Wu

C.J Kokprijs 2016 - A.P.E van Oudenhoven

Thorbecke vereniging

Læeat Hug2016 FGW

Totaal Al gemeen O nderzoeKonds

FondsDr. Giæla Thier Fonds

Ldds U niversitai r M edisdr Centrum

Totaal FondsDr. GiælaThier Fonds

€
€

€

€

€
KPMG€Audit

6.653,69

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

8.587,92
Docum egt waarop one&1þltdrþ6,,

- 2 iIAÂflI
cc.

20t7\
/ M.w,@

(mede) b€retting nee100,000,00
v00r

KPMG Accouri
f icatiedoeleinrJer

t¿ìnts N.1,.

faarrekening 201,6 Bladzijde 25



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Naam Bedrag

FondsMarie Parijs

M arie Farij+prijs2015 - F.A. Klok

Totaal FondsM arie Parijs

FondsRijkeHamaker

N.E Francis

D.H. Bekkers

T. Sntner
R. Fattipeiluhu

D. Bruggernan

JH.L.T. @nu$en
Y. Jcosen

JJP.G. Demmers

M.L. Morella

Totaal Fonds Rij keH amaker

Fondsmr. SJ Viærfonds
Tdders lnt. La¡v Moot Court Comp.

Totaal Fondsmr. SJ Viærfonds

FondsGhdelain - Noback

UBL

Totaal FondsGhdelain - Noback

Legatum Kienianum

UBL

Totaal Legatum Kienianum

FondsTi mmermaÌìs - van I peren

Conciqyt beu rs - F.S M al i gec ter ugboeki n g transitoria 201 5

OTS Ch i na - Zhendon g Rr, transitor ia 201 5, toeken n i n g i s verval len

OTSKorea- Kim You.bong

LPPD - Bumbungan en Awwabah

OTSChina- Zhu Liu

OTSChina- GaoçZhong

Totaal FondsTimmermans - van I peren

Fonds Louwes Fondsvoor mi I i anwetensdtappen

FS/V

FWN/CM L

Totaal Fonds Louwes Fondsvoor mi I ieuvrætensdrappen

FondsTheSultan of Oman Ghair in Oriental $udies

FGW-M.S Berçr
Totaal FondsThe S.rltan of Oman Ghair in Oriental $udies

FondsSackler I I I

FdR

Totaal FondsSackler I I I

2.000,00

2.000,00

5.363,09

5.363,09

3.950,58

3.950,58

-1.600,00

-9.000,00

7.500,00

4.020,00

16.750,00

15.000,00

32.670,00

67.7U,71

45.180,07

112.9M,78

91.1ß,25

91.156,25

KPMG A€d¡t 5.506,86
Document 

Ëaarop 
ons ratgq6$,85

_ ? urâoT ?nt? -

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2.500,00

2.500,00

125,æ

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4.125,00

€

€
€
€

€

€

€

€
€

€,

€

€

(mede) betrekklng h

Paraaf voor irJentifrcatiedoe!eindt;,,

KPMG Acr;r:irr:t¿i¡'r'is hi .V.
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Naam Bedrag

Fonds M andela Sudiefonds

A.R Harikishun

mw. K. Smon

Verækering bursalen

AO N çonsoring verækeri ng bursalen

Totaal Fonds M andela úudiefonds

€

€

€

€,

11.700,00

11.800,00

1.%1,52

l-1261,54

24.761,52

Fonds..bdendom

FdG - Prof. Frishman

Totaal FondsJodendom

€

€

27.656,90

27.656,90

Totaal toeganrezen en bdaaldetoelagen en uitkerinçn € 787.881,59

KPMG Audit
Document waarop ons rapport rJ.r1

- 2 t{AÁrr 20t7 4
(mede) betrekking ht;eft. ./
Paraaf voor identificatíerJoeleinder 

:

KPMG Aci;oirrrt¿rnts N.V.

faarrekening 2016 Bladzljde2T
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