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Betreft: Toestemming openbaarmaking controleverklaring opgenomen in jaarstukken 2017

Geachte dame, mijn heren,

Hiermee bevestigen wij ermee akkoord te gaan dat de hiernavolgende controleverklaring wordt
opgenomen in de bij de jaarstukken behorende 'Overige gegevens'. Deze jaarstukken dienen te
worden uitgebracht/openbaar gemaakt overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve
concept (c.q. de laatste drukproef rekening houdend met de aangegeven correcties), waarvan een
gewaarmerkt exemplaar ¡s bijgevoegd.

"Controleverklar¡ng van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Praesidium Libertatis I Universiteit Leiden

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming met Richtlijn voor de
j aarverslaggevi n g 640'Organ isaties zonder wi nststreven'.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2017',

2 de staat van baten en lasten over 2017;

3 het kasstroomoverzicht over 2017 en

4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.
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Aan het bestuur van Stichting Praesidium Libertatis I

Toestemming openbaarmaking controlevetklaring opgenomen in jaarstukken 2017
Den Haag,27 februari 2018

De basrs voor ons oordeel

Wrj 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'.

W¡ zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), 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 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 jaarreken¡ng

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 640 'Organisaties zonder
winststreven'. ln 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.
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Aan het bestuur van Stichting Praesidium Libertatis I

Toestemming openbaarmaking controlevetularing opgenomen in jaarstukken 2017
Den Haag,27 februari 2018

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarreken¡ng opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, 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 continuiteit 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 veruvacht 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 añruijkingen op ons oordeel.

Wr.¡ 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 z\n 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;
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Toestemming openbaarmaking controlevefularing opgenomen in iaarstukken 2017

Den Haag, 27 februari 201 I

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling 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 continuiÏeit
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 februari2018

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA"

De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonl'tjke handtekening. Wij
sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief.

Om misbruik van handtekeningen te voorkomen dient geen persoonlijk ondertekende
controleverklaring te worden opgenomen bij stukken die openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld
door deponering bij het Handelsregister of publicatie op internet).

Wij bevestigen u 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 wordt openbaargemaakt. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met deze jaarstukken. Wij benadrukken dat het ook niet toegestaan is om het
gewaarmerkte exemplaar van deze jaarstukken openbaar te maken maar een identiek niet
gewaarmerkte exemplaar daarvan.
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lndien 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 internetsite. 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 wt.¡ brj opname van deze
jaarstukken op het internet de volgende disclaimer op te nemen: "ln geval van verschillen of
inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in
de originele jaarstukken, prevaleert de laatste."

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het Bestuur omstandigheden blijken
die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de
vergadering van het Bestuur moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362lid
6 en artikel 2:392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze hiervoor gegeven
toestemming.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij inzicht verworven in de wijze waarop de
stichting ingespeeld heeft op de risico's voortkomend uit het systeem van informatietechnologie,
waaronder risico's op het gebied van betrouwbaarheid en continuiteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking.

ln 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 Accou

rRA
Partne r

Bijlage(n):
Gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2017
Eén exemplaar van de ondertekende controleverklaring
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

CONCEPT
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Stichting Praesidium Libertatis I
Universiteit Leiden
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Specificaties per 31 december 2017
Bijlage 1: Effectenbezit per 3L december 2017
Bijlage 2: Toegewezen en betaalde uitkeringen per fonds jaar 201-7 alsmede een

specificatie van nog niet betaalde toegewezen uitkeringen per 3L december
20L7

Bijlage 3: Nadere specificatie betaalde uitkeringen in2017 per fonds
Bijlage 4: Resultaatverdeling 20L7
Bijlage 5: Gedetailleerde eindbalans per stichting c.q. fonds per 31- december 20L7
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Bestuursverslag

Statutåire 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 ofandere organen van ofpersonen 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 verantvvoorde wijze te beleggen;
b. uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen van

de in Ìid 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 7 maart2077 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het
Siiclrtingsbestuur de jaarrekening aver 2tL6 vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de nde bestuursleden:

Bestuursbesluiten 2017
Het bestuur stemt in met het voorstel van de secretaris om het resterende vermogen van het Professor
Steenhuisfonds, zijnde k€ 135, eveneens ter beschikking te stellen van het LUMC binnen de

doelstelling die aan dit fonds is verbonden (kankeronderzoek). Het fonds kan daarmee worden
gesloten.

Resultaat 2017 Stichting Praesidium Libertatis I
De lraten bedroegen in totaal k€ 7L9 (2016: k€ 1.187), waarvan k€ 700 (20L6: k€ 1.032) uit het
vermogensbeheer en k€ 19 aan overige baten (donaties voor Mandela Studiefonds (geïnd door LUF)).

De lasten bedroegen in totaal k€ 1.021 (201.6: k€ 850). Daarvan betreft k€ 71 (2076: k€. 62)
beheerskosten. Aan beurzen/subsidies is k€ 950 toegekend uit de volgende fondsen:
. Fonds dr. Gisela Thier k€ 400 aan LUMC;
o het laatste deeÌ van het Fonds Professor Steenhuis ad k€ 135 aan LUMC;

. Fonds Timmermans-van Iperen voor k€ 43;
o Fonds Louwes Fonds voor milieuwetenschappen voor k€ 141-;

o Fonds Oman Chairvoork€ 67;
. Fonds fodendom voor k€ 28;
¡ Mandela Studiefonds voor k€ 5;
¡ Algemeen Studentenfonds k€ 107 aan beurzen, waaronder voor het beurzenprogramma LUC (k€

101);
¡ Uitkeringen bij de overige fondsen van in totaal k€ 25.

Het resultaat 2017 bedraagt k€ 302 negatief. De verwerking van dit resultaat wordt toegelicht in de

jaarrekening. Het totaal van de reserves daalt naar M€ 77,8.
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Beleggingsbeleid2OLT
Het beheer van het vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis I 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
(verdeìing over vastrentende waarden en aandelen) en de spreiding van de aandelenportefeuille (over
index-, sector- en beleggingsfondsen). Jaarlijks wordt met de vermogensbeheerder de invulling van
het beheer en het rendement besproken en zo nodig aangepast ofnader ingevuld.

De effectenportefeuille van SPL heeft zich in 20L7 als volgt ontwikkeld (in €):

Beginvermogen

Direct rendement
Indirect rendement
Kosten

Effecten Beleggingsrekening
L7.961.077 1.236.778

0

433.898
0

265.804
0

-33.844

Totaal
19.t97.849

265.804
433.898
-33.844

SubtoÞaI
Overige mutaties

433.898
-490.549

231.960
-967.595

665.858
-L.45B.1.44

Mutatie

Eindvermogen

-56.651

L7.904.420

-735.635

501.143

-792.286

18.405.563

ln 20L7 is een rendement behaald van k€ 666twaarvan k€ 266 direct rendement (dividend en
couponrente), k€. 434 indirect rendement (waardeontwikkeling aandelen en obligaties) en k€ 33
kosten van vermogensbeheer. Ten opzichte van het beginvermogen (M€ 19,2) betekent dit een
rendement van 3,5o/o. ln 2017 is M€ 1",5 overgeboekt van de beleggingsrekening naar de
betaalrekening. Dit relatief hoge bedrag hangt samen met de betalingen aan het LUMC in verband met
het in drie jaar afbouwen van het van Steenhuisfonds (k€ 600 per jaar).

De asset mix (verdeling van het belegd vermogen over aandelen, obligaties en liquiditeiten) heeft zich
als volgt ontwikkeld gedurende het jaar:

I Cijfers wijken iets afvan de jaarrekening vanwege een andere presentatie.

Aandelen
Ohligaties

Belessinssrekenine

360/o

58o/o

60/o

360/o

57o/o

7o/o

360/o

5Bo/o

60/o

360/o

59o/o

5o/o

38o/o

60o/o

3o/o

Totaal L00o/o 10Oo/o 1O0o/o L00o/o 10Oo/o

Asset mix 20't6 '¿0r7 2t)17 20 t7 2017,l
:-ì
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faarrekening 2017 Bladzijde 5

Document waarop ons rapport 1344823 17X00156022DHG d.d. 27 februari 2018 (mede) betrekking heeft



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

BALANS PM. 3 1 DECNVIBIR. 201 7

(Na bestemming resultaat)

20t7 2016

EIIR

17.904.420

113.524

760.596

ET]R

18.778.540

18.778.540

17.96t.07t

t47.673

1.545.258

ETJR

19.654.002

19.654.002

EIJR

Vlottende Activa

Effecten

Vorderingen

Liquide middelen

TOTAALACTIVA

Eigen vermogen

Starnkapitaal

Toegevoegd kapitaal

Algemene bestuursreserve

Algemene beschikbale reserve

Kortlopende schulden

Schulden

TOTAALPASSIVA

I
2

3

4 10.399.769

s '1.257.60'7

6 100.000

7 77.933

I 943.231

10399;769

7.112.010

r00.000

525.'t93

17.835.309

943.231

1.516.430

18.137.572

1.516.430

18.778.540 t 9.654.002
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

STAAT VAN BATEN EN TASTEN

Financiële baten

Couponrente obligaties

Dividend aandelen

Rente bankekeningen

Koers- en valutaverschillen

Totaal financiële baten

Overige baten

Donaties Mandela studiefonds

Schenkingen en legaten

Totaal overige baten

TOTAALBATEN

Instellingslasten

Beheersvelgoeding

Vermogensbeheer en bewaarloon en ov

Accountantskosten

Totaal instellingslasten

Inkomensoverdlachten

Toegewezen subsidies

Totaal inkomensovcrdrachten

Financiele lasten

Bankkosten

Totaal financiele lasten

TOTAA.LL{STEN

EXPLOITATIE RESULTA.A.T

2017

Et]R ETIR

221.50'7

44.297

700

433.898

700.402

18.999

18.999

719,401

29.496

33.8M

7.4',78

70.818

950.353

950.353

1.021.664

302.263

2016

ELIR

280.510

23.377

2.030

726.064

ET]R

1.031.981

155.036

30.071

124.965

29.496

24.993

7.478

787.881

1.187.017

263493

493

61.967

787.881

263

850.1 t 1

336.906
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KASSTROOMOVERZICHT 2 O 1 7

Resultaat

A anp assÍngen voor verønderìngen ín w erkkøpítaal:

Effecten

Volderingen

Kort lopende sdrulden

Totøal kasstroom u¡t opemtionde adiviteiten

Beginsaldo liquide m iddelen

Mutatie

E nds aldo li q ui d e mi d d el en

20t7

EUR

2016

EI]R

-302.263

56.651

34.149

-573.198

336.906

r.543.386

9.030

-506.221

-784.661

1.545.257

-784.661

1.383.101

162.157

1.383. t0t

760.596 1.545.258
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Toelichting behorende bij de iaarrekening

Grondslagen
Algemeen
Stichting Praesidium Libertatis I, gevestigd te Leiden, is een stichting en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 411'66693 0000.

Ingevolge artikel I van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording
afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2017. De Stichting heeft ten doeì 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.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 20L7, dat is geëindigd op balansdatum 31

december 2017.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de faarverslaggeving 640 voor organisaties

zonder winststreven (de relevante grondsìagen zijn daarmee gelijk aan de grondslagen die gelden

voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de |aarverslaglegging 660 voor onderwijsinstellingen).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuÏteitsveronderstelling.

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

dc afwikkeling daarvan gepaard zaI gaan met een uitstroom van middelen en de omvallg 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 aìle 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 jaarrekening is opgesteld in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de Stichting..

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.

Bladzijde 9
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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 actiefofeen vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde (beurswaarde) en wijzigingen in die reëÌe 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,

Bladzijde 10
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Toelichting behorende bij de jaarrekening vervolg

Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde

kostprijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materitile zin af van de nominale waarden.

Geen van de vorderingen heeft 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 1,4o/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,-.

Algemene beschikbare reselve
Het resultaat verminderd met de toekenningen, het bedrag benodigd voor het'toegevoegd' kapitaal en

de schenkingen voor specifieke fondsen, wordt eerst verdeeld over de fondsen (naar rato van het
aandeel in het eigen vermogen aan het begin van het jaar). De toekenningen in het boekjaar worden
vervolgens in mindering gebracht op de algemene beschikbare reserve. Statutair is geen onderscheid
aangebracht tussen vrij besteedbare en vastgelegde reserves alsmede specifieke doelsteìlingen enfof
beperkte bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepalingvan 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 potentieeì, samenhangend

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld'

Opbrengsten
De opbrengsten van SPL1 bestaan uit (on)gerealiseerde koersverschillen op waardemutaties van

effecten, dividenden op gehouden aandelen en rente-inkomsten op obligaties.
De renteopbrengsten die voortvloeien uit gehouden obligaties vormen een bestanddeel van de

financiële baten. De renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de

effectieve rentevo et van de desbetreffende actiefpost'
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Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaaìbaar worden gesteld.

Opbrengst sponsoring op basis van Barters
Wanneer een ruiltransactie plaatsvindt ('Barter') wordt uitsluitend de opbrengst verwerkt indien
enerzijds de ruil pìaatsvindt 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 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.
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Deelnemende fondsen "Stichting Praesidium Libertatis I"

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

7. Algemeen Studentenfonds (waarin per l januari 2015 hetvermogen van de volgende
(opgeheven) stichtingen is ondergebracht):

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

1831
¡ Stichting Fonds voor vrouwelijke studenten in de medicijnen

2. Aìgemeen Onderzoeksfonds (waarin per 1 januari 2015 het vermogen van de volgende
(opgeheven) stichtingen is ondergebracht):

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

3. Fonds Dr. Gisela Thier
4. Fonds Godefroi beurzen
5. FondsHoogenboom-Beck
6. Fonds Marie Parijs
7. Fonds Rijke-Hamaker
8. FondsProfessor-Steenhuis
9. Fonds mr. S.f. Visser
l-0. Fonds Chastelain - Noback
1,1,. Legatum Kienianum
12. Fonds Timmermans - van Iperen
13. Fonds Louwes Fonds voor miìieuwetenschappen
14. Fonds The Sultan of 0man Chair in Oriental Studies
15. Fonds Sackler III
16. Fonds Meijersfonds
17. Fonds Mandela studiefonds
LB. Fonds Leerstoeì voor de bestudering van het fodendom

Bladzijde 13
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TOEUCHTING OP DE JAARREKENING

Vlottende activa

l. Effecten

Aandelen

Obligaties

Totaal effedm

Mutatieoverzicht efecten :

Stand per I januali

B!1': kosten aankopen effecten

Af opbrengst verkoop effecten

Koersversdril

Wuardepu 31 december

Re capitulatie effecten

Obligaties

Stand pel l januari

bij: aankopen

af: verkopen

koersverschil

Totaal obligtties

Àandelen

Stand per Ijanuari

bij: aankopen

af: verkopen

koersverschil

Totaal aandelen

Totaal ffeden

2. Vorderingen

Couponrente oblþties
LUF - bijdrage studentleden tbv Mandela fds

Overige voldelingen

Totaal vorderìngen

3. Liquide middelen

NL 45 RABO 0161041264 betaah'ekening

NL 58 RABO 0303040106 beleggingsrekening

Totaal liquide middelen

2017 2016

r7.961.071

2.613.807

-3.104.356

433.898

EI]R

6.93r.325

r0.973.095

EIJR

17.904.420

17.904.420

17.904.420

113.524

760.596

truR

6.843.29',7

tt.rt7.774

Et]R

17.96t.071

17.961.0'n

17.961.07t

147.673

1.545.258

19.504.457

t.t87.992

-3.45't.442

'726.064

11.117."t74

2.363.807

-2.s40.t1

31.625

12.248.',?41

190.400

-1.394.027

'72.660

10.973.095

6.843.29'7

250.000

-564.24s

402.273

6.931.325

94.000

18.620

9M

I1.117.774

7.255.716

997.592

-2.063.4rs

653.4M

6.843.297

132.3',10

13.550

1.753

259.453

501.143

308.480

1.236.7'18
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TOEUCHTING OP DE JAARREKENING

Eigen Vermogen

4. Stamkapitaal

Stand per I januati

bij: Alg.studentenf<ls - legaat Wolterbeek Muller

bij: Sultan of Oman Chair'

Stand per 31 december

5. Toegevoegd kapitaal

Stand per' I januari

Bij: toevoeging vanuit resultaatbestemm ing

ñand per 31 december

6. Algemene bestuursrrserve

Siand ljanuari

Stand 31 deæmber

7. Algemene beschikbarc rcserue

Stand Ijanuali

Onttrekkin g - toevoeging vanuit resultaatbestemm ing

Stand 31 deæmber

2017 2016

t0.399.769 t0.274.804

100.000

24.965

7.112.010

t45.59',7

10.399.769

7.257.607

100.000

77.933

6.968.t63

143.847

r0.399.769

7.112.010

t 00.000

525.793

100.000 r00.000

525.793

-441.860

457.699

68.094

Resultaatbestemming 20 1 6
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 7 maart 2017. De

bestuursvergadering heeft het resultaat 2016 bestemd conform het voorstel tot bestemming van het
resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 201 6,

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekj aar 20L7
Het negatieve resultaat van€ 302.263,- wordt als volgt verwerkt:
1,. De onwangen donaties van € 18.999 voor het Mandela Studiefonds worden toegevoegd aan de

"Algemene beschikbare reserve" van dit fonds
2. Ter instandhouding van het stamkapitaal wordt bij elk fonds L, o/o (inflatiecorrectie) van het

stamkapitaal aan het begin van het boekjaar toegevoegd aan de balansrekening "Toegevoegd
kapitaal". Van het resultaat 20L7 wordt € 145.597 toegevoegd aan de reserves van de fondsen.

3, Het resterende bedrag ad € 466.859 wordt onttrokken aan "Algemene beschikbare reserve" bij de
fondsen aan de hand van het aandeel in de toekenningen20lT.

BESTEMMING EXPT]OITATIERESULTAAT

2017 2016

EUR EUR BUR EUR

a. naar Stamkapitaal:

- Alg Studentenfonds - lægaat WolterbeekMuller

- The Sultan olOrnan Chair

b. naar "Algemene beschhikbare reserve" Fonds Mandela

b. naar'Toegevoegd kapitaal'

d. naar'Algemene beschikbare resetve'

Tot a u I exp I oi t a t i er6 u lt a o t

t8.999

t45.597

-466.8s9

100.000

24.965

30.071

143.847

38.023

-302.263 336.906
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TOEUCHTING OP DE JAARREKENING

8. Kortlopende schulden

Accountantskosten

Vermogensbeheer en bewaarloon en bankkosten

Toelagen en uitkeringen

T ot ø a I kort I op end e s ch u I d qt

20t7 2016

7.478

15.343

920.410

7.478

5.765

1.503.187

943.231 1.s1ó.430

Jaarrekening 2017 Bladzijde 16

Document waarop ons rapport 1344823 17X00156022DHG d.d. 27 februar¡ 2018 (mede) betrekking heeft



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa:
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van het desbetreffende fonds.
0nvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last verantwoord.
Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen aìs 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€ L00 jaarlijks door Faculteit der Geesteswetenschappen kan worden gedeclareerd voor de
kosten verbonden aan de Sultan ofOman Chair.

faarlijks 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

2017 2016

EUR ETIR EUR EUR

Koers- en valutaverschillen

a. Gerealiseerde koersverschillen op effecten

b. Ongerealiseerde koersverschillen op waardemutaties effecten

Totaal koers- en valutaverschillen

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 20L7.

Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hcbben geen gebeurtenissen pìaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

Vaststelling jaarrekening 2 0 1 7

-'77.668

-3s6.230

-203.82t

-522.243

-433.898 -726.064
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Aldus vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Praesidium Libertatis I

Leiden, 6 maart 201-8

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

Drs. M. Ridderbos
Secretaris-penningmeester

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

Statutâire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In artikel 2 en 3 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.
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Controleverklaring van de onaftrankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Praesidium Libertatis I Universiteit Leiden

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Praesidium Libertatis lUniversiteit 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 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640'Organisaties zonder winststreven'.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2017,

2 de staat van baten en lasten over 2017;

3 het kasstroomoverzicht over 2017 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 de stichting zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), 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.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bû het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, ¡s lid van het KPlrc-netwerk
van zelfstand¡ge ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG lntemational Cooperat¡ve ('KPMG lnternat¡onal'), een Zwitserse

ent¡te¡t.1343823 18X00156022DHG





W¡ 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 Nederlandse Standaard 720. Deze werk-
zaamheden 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 jaarreken¡ng

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 640 'Organisaties zonder
winststreven'. ln 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 continuileit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beèindigen
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 continuiteit 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 añruijkingen 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.
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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 continuiteitsveronderstelling 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 continufteit kan voodzetten. 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 continulteit
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 februari2018

KPMG Accountants
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STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Effectenbezit per 3 I december lopend jaar Bijlage: I

Aandelen beurswaarde in aankoopvaluta in euI o's

eurolanden aantal valut¡ heurswaarde betaald koemvercchil

Adiam lnde<AandWerdd

ASrl Duurzaam Aanddqfonds
ASrl Miliel q1Water Fonds

Candriam S.¡stai nableFacificFund

FC Ræponsi bl eGl obal Equity

Karpa S¡stai nabl eSnd I cap Fund

NN Duurzaam Aanddff Fonds

Northsn Trusi Em Cuslom ES EQI

Robeco $rn S¡art Enøgy Fund

Robeco &m $dain Healthy Living

Robæ Sm S¡sai nabl eAgri busi ness

$ari nve$ Ethical Emøgi ng Markef s

UBSMSI FacificScial Ræponsible

83.979,05

2.512,æ

10.4$,3C

1.806,55

14.770,æ

8.186,55

8.469,m

43.296,83

9.737,æ

1.956,31

2.4æ,Æ

3.723,97

5.504,0C

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

2.638.62t,64

283.750,30

3s9.502,65

3s2.8'13,76

290.248,8t

363.973,90

282.443,22

594.673,28

150.343,70

349.24t,0s

34'1.039,44

580.007,56

338.606,08

2.033.133,60

252.2U,æ

25E,.%1,14

Æ.752,Æ

213.188,06

270.tæ,47

m.w,75
û1.173,n
107.W,æ

M3o1,82
M.ß1,81
425.831,98

312.%9,76

605.488,04

3r.46s,67

r 04. l4 1,5 1

84.121,3t

77.060,75

93.944A3

60.3'18,47

93.499,51

42.357,41

54939,23

829s7,63

1s4.1 75,58

2s.636,32

Totaal in curvaluta eur 6.931.325,39 5.421.159,53 1.510.165,86

Totaal aandelenfondsen 6.931.325,39 5.421.159,53 1.510.165,86

Obligaties beurswaarde in aankoopvaluta in eur r¡ts

eurolanden nom.w v¡lut¿ beurcwaarde betaald koemverschil

3'vi 2013t2t211,875%

ABN AMRO 131232,50/o

Ageræ Francai se n14l N24 1,57 5%

Ai r Li qui de Fi n a1æ nlz ñ21 2,125%

Al I i ander n12l 2924 2,875%

ATTn16tw232,75%
Hgiebl7lN27 0,8o/o

Bekslri re Hathaivay 2USl n27 1,125%

Carrdour 2fß12019\75o/"

Council of Eur Ds/ Bk 2o1112f,212,875%

Daimler Medium Tsm Nolæ 2012201,75%

Danone Ð131 fr19 1,375o/o

D qjt sd'ìe Bos se A1Z ñ2. 2,37 5o/o

Ddtsdre Bosse nßl 2018 1,125o/o

Dalsdre Fost 2o12 2f,24 2,875%

DeÍsdr eTd d<o m 201 31 2A21 2,125o/o

Duitsland n12lnz31,1%
D ui tsl and 201 7/Ð27 Q,25o/o

El ed r i ci tede Fr anæ Ml 2018 5o/o

Emi r ates Td æ m N1 4l Ã% 2,7 5o/o

Eurofi ma Basd 2ffi1 2Û21 4o/o

Europæn Sabi I ity Medt 20ßl n1B 1,25%

Finl and 2!12 NÐ. 1,625o/o

Gol dman $drs 201 41 2024 2,125%

Hdnd<er N1220192,5o/o

200.000

æ0.000

æ0.0m

100.000

æ0.m0

1m.om

400.000

200.0m

200.0m

300.0m

100.0m

1m.000

150.0m

1s0.0m

50.m0

100.000

500.0m

5m.000

1m.00c

3m.0m

500.00c

250.00c

200.00c

100.00c

150.mc

eur

eur

eur

eur

eur

euf

eur

eur

eul'

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

2r3.751,50

224.149,36

213.802,20

108.0 10,54

233.t41,38

112.475,59

408.096,69

200.818,37

207.400,06

336.'1s8,43

105.368,82

t03.020,29

166.92'7,49

t5t.'764,02

5'1.648,77

r08.211,36

s69.709,08

496.605,67

t04.992,50

338.082,04

578.431,64

2s4.268,50

2t'1.768,84

t0'1.60s,7'1

157.640,63

197.900,00

192.360,00

213.2û,û

100.300,00

æ4.500,m

1fi.om,m
ñ2.W,û
190.400,m

197.940,00

322.800,m

99.300,00

99.750,m

154.920,00

1û.270,æ

50.625,00

98.425,m

ffi.741,44

4%.273,æ

116.800,m

334.590,m

570.750,0C

250.m0,0c

195.970,0C

101.120,æ

157.320,æ

15.851,50

3t.789,36

552,20

7 .7 t0,54

28.64r,38

11.475,59

6.042,69

10.418,37

9.460,06

r3.958,43

6.068,82

3.2'70,29

t2.00749

t.494,02

7.023,77

9.'186,36

62.967,64

332,67

-l 1.807,50

3.492,04

7.681,64

4.268,s0

21.798,84

6.485,'.77

320,63

faarrekening 2017 Bladzilde 2t
Documentwaarop ons rapport 1344823 17X00156022DHG d.d. 27 februari 2018 (mede) betrekking heeft



STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS I UNIVERSITEIT LEIDEN

Obligaties beurswaarde in aankoopvaluta in eurots

eurolandcn nom.lv valuta beurswaarde betaald kocnvercchil

I n nogy Fi nance X13l ñh 1,187 5o/o

Johnson and Johnson m71n194,75%

KBCBank n1gñ2.0,45%
Krdi tanst fus Wi dera 2o11 I 2019 2,Q5o/o

La Foste N12J 2o24 2,7 5o/o

Landwi rtsdraft Rotóank fr12 2f19 2/o

Luxenburg n101Nn3375%
McDonalds A13lÐ82/o
M i crosoft N13l 2o33 2,Q5o/o

Nedsland X14lN24?/o

N ds I and 201 7/ ñ27 0,7 5%o

NRI/ Bank 201dnÂ0,375%

Ooler r i 
j k 201 f 2t25 1,2/o

Rabobank N eds I and N1A 2025 4,125o/o

$bi cCapital nßl nn 2,75o/o

Sdri phol 2011 I 2021 4,43o/o

Satoil 2ffil20215,@5Yo

Tetná. N1UfrZA,5o/o

Total Capital n1A n2. 3,125o/o

Toyota M otor Reg 5553 20131 20232,375%

Væl i a Envi ron mgú ffil 2019 6,7 5o/o

Wol ters Kl uws n14l ñ24 2,5%

Zwed$ 2oß120180,875%

Triodos Multi Impact

50.00c

1m.00c

300.00c

500.00c

100.00c

250.000

300.0æ

100.000

150.000

250.000

400.m0

200.000

500.000

300.0æ

1m.om

100.0m

100.m0

æ0.000

100.0m

150.000

50.0m

100.0m

100.000

eur

eur

eur

eur

eur

eur

euf

eur

eur

eur

eul

euI

eur

eur

eur

CLÌT

eur

euf

eur

eur

eur

eur

eur

52.822,9s

t09925,20

307.r44,t3

s3t.074,62

l 14.531,15

261.6t6,50

333.752,92

108.340,82

t79.382,83

283.389,20

409.82644

196.33241

s35.442,s6

380.1 38,20

r07.538,6s

117.000,89

t22.212,58

243.970,30

1 14.333,18

168.2s8,42

56.789,97

n1.706,44

100.916,68

250.198,4t

49.413,5C

120.100,0c

299.910,0C

546.915,0C

101.200,0c

%2.725,X.

307.500,0c

æ.823,0C

143.137,{.

275.92n,æ.

M.7n,æ.
196.740,0C

533.810,0C

379.590,0C

100.600,0c

1æ.035,0C

124.W,æ,

m.M,æ,
105.4'10,0c

152.99s,s0

62.825,0C

1m.4æ,0c

1û2.m0,0c

2s0.000,00

3.409,4s

-10.174,80

7.234,13

-1s.840,38

13.33 l,l5
-1.108,50

26.252,92

8.517,82

36.24s,33

7.469,20

t.106,44

-407,59

t.632,56

548,20

6.938,6s

'1.96s,89

-2.M7,42

23.770,30

8.923,18

15.262,92

-6.035,03

n.297,44

-1.083,32

198y'1

Totaal obligaties fondsen 10.973.094,99 10.558.996,94 414.098,05

TOTAAL EFFTCTENBBZIT RI,CAPITI JIATI E

Effcctcn recaputilatie in culots

waardc hctaald kocIsvcrschil

Totaal aandelenfondsen

Totaal obligaticfondsen

6.931.325,39

10.973.094,99

5.421.159,53

10.558.996,94

1.510.165,86

414.098,05

Totaal effectenbezit 17.904.420,38 15.980.156,47 1.924.263,91
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Toegewezen, betaalde en nog te betalen toelagen en uitkeringen per fonds over2017 bijlage:2

Fondsen en legaten

nr. nââm

nog te bctalen

per 0l-01-201? toewijzing 2017 betaald in 2017

nog te betâlen

per3l-12-2017

I Algmeen Studentenfonds

2 Al gemeen Onderzoeldonds

3 Fonds Dr. Gisela Their

4 Fonds Godefroi beurzen

5 Fonds Hoogeboorn-Beck

6 Fonds MarieParijs

7 Fonds Rijke-Hamaker

8 Fonds Professor Steenhuis

9 Fonds mr. S.J. Visser

l0 Fonds Chastelain-Noback

l1 lægatumKienianum

l2 Fonds Tinlmermans- van Iperen

l3 Fonds l¡uwes Fonds voor milieuwetenschappen

14 Fonds The Sultan ofOman Chair in Oriental Studies

15 Fonds Sackler III
16 Fonds Meijersfonds

l7 Fonds Mandela Studiefonds

18 Fonds læerstoel voor de bestudering van het Jodendorn

40.105,00

15.s8792

100.000,00

€

€

€

e

€

€

€

€

€
E

t

€
F-

e

€

e

€

500,00

1.200.000,00

5.363,09

3.950,58

18.867,08

9t.ts62s

27.6s6,90

106.858,13

2.500,00

400.000,00

2.500,00

1.000,00

135.093,40

3.500,00

5.200,26

3402,08

42943,8t

140.474,89

66.892,00

6.66t,67

5.2M,03

28j23,00

€

€

€

€

€

€

c
€.

€

€

€

€

c
c
€

€

€

€

45.380,00

18.087,92

400.000,00

2.500,00

1.s00,00

735.000,00

3.500,00

s.363,ú

3.9s0,58

38.552,87

148.61ó,31

9t.ts62s
6.661,67

s.2M,03

27.65690

€

€

€,

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

10r.583,13

100.000,00

600.093y'O

5.20026

3.402,08

4390,94

r0.72s,66

66.892,00

€

€

€

€
e

€

€

€

€

€

€
e

€

€

€

c
€

€ 28.123,00

Totaal € 1.503.186,82 € 950.35327 € 1.533.129,62 €. 920.41047
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N adere speci fi cati e van de toel açn en ui tkeri n çn 2017 Bjlaç:3

Naam Bedrag in zuro

Al gemeen Studentenfonds

Koetsier

C.A. van der Torre

Vidoria Gonzalez Garcia

Vogd, RH.H.

M uscio Blanco,T.

H.L. Hasler

C.C.RC. Buys

Ë deSùrijver
A. deVries

HT EÇøÇ

M. Korkmaz

van Eeden, Q.E

Dijkerman, M.L.

M.E Vollebregt

500,00

250,00

500,m

250,00

500,00

250,00

125,æ

500,00

250,00

500,00

5m,00

125,æ

400,m

12500

250,00

250,00

s00,00

250,00

1m.æ3,13

106.858,13

Gelderblom, C

M.A. Bittenbinder

Laan

Wassenaer, JL. van

NTB FGGA Scholarships Studenten LUC 2017

Totaal Al ganeen Sudentenfonds

Al gemeen O ndezoekfonds

C.J. Koþrijs 2017 - S.M.llijsterbulg
Totaal Al ganeen OndezoeKonds

2.500,00

2.500,00

FondsDr. Giela Thier Fonds

Leids U niverdtair M edisdr Centrum

Totaal Fonds Dr. Giæla Thier Fonds

FondsMarie Parijs

M arie parijspri)s2017 - M .JH. Wermer

Totaal FondsMarie Parijs

Fonds RijkeHamaker
M.A. van der Seen

R Caputo

Y. Jcosen retour subsidie

l. Lubbert

EW. deVos

Totaal Fonds RijkeHamaker

Sleenhuisfonds

LUMC project Prof. Veelken

Totaal Steenhuisfonds

400.000,m

400.000,00

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

-500,m

250,m

250,00

1.000,00

135.093,40

135.093,40
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N adere speci fi cati e rran de toel açn en ui tkeri n çn 2017 Bjlaç:3

Naam Bedrag in euro

Naam Bedrag

Fonds mr. SJ Visserfonds

Mordenate - studiereis Madrid

Telders lnt. Laru M oot Court Comp.

Totaal Fondsmr. S.J Viseerfonds

FondsChastelai n - N oback

UBL

Totaal FondsGha*elain - Noback

Legatum Kienianum

UBL

Totaal Legatum Kienianum

FondsTimmermans - van I peren

LU-$uth Africa sóolarstrip - U niv of the Wedern Cape - twee Sudenten

KEIHAN - vijf Sudenten

NFP- tweeSudenten

OTSChina- een Sudent

I ndividual sdrolar$ips - 4 $udenten

Totaal FondsTimmermans- van I peren

Fonds Lour¡ves Fondsvoor mi I ieuv'ætensdappen

FSA/

FWN/CML

Totaal Fonds Louwes Fondsvoor milieuuætensdrappen

FondsTheSultan of Oman Ghair in Oriental Sludies

FGW - Oman Chair 2017

Totaal Fonds The Sultan of Oman Ghai r i n Oriental $udies

FondsSacklerlll

FdR

Totaal FondsSackler I I I

Fonds M andela Sudiefonds

Koflnan

Totaal Fonds M andela úudiefonds

FondsJodendom

FdG- Leerdod Jcdendom

Totaal FondsJodendom

'1.500,00

2.000,00

3.500,00

5.N,%
5.200,26

3.Æ2,ß

3.402,08

6.250,00

8.600,13

3.692,74

16.860,94.

7.W,æ
42.943,81

u.828,07

55.646,82

140.474,89

66.892,m

66.892,00

6.661,67

6.661,67

5.204,03

5.204,03

28j23,ú
28.',123,00

Totaal toegewezen en betaaldetoelaçn en uitkerinçn 950.353,27
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