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Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

B eoordelingsverklaring van de onafhankelij ke accountant

Aan: het bestuur van de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting Praesidium Libertatis II
Universiteit Leiden te Leiden beoordeeld. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2017 en

de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen €en overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met

de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven'. Het bestuur is tevens

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood?akelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder añrvijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

de Nederlandse Standaard 2400'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzìchten'. Dit vereist dat

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen

en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afruijkingen

van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate

van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnsn van

inlichten bij het management en overige functionarissen var¡ de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyse met

betrekking tot de fìnanciële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat

de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de

Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden per 31 december ZAV en van het resultaat over 2Al7

in overeenstemming met de Richtlijn voor de faarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven'.
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Beperking in deverspreidingskring en gebruik

De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur met als doel Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit

Leiden in staat te stellen te voldoen aan decharge. Hierdoor isjaarrekening 2017 van Stichting Praesidium

Libertatis II Universiteit Leiden te Leiden mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze

beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit

Leiden en het bestuur en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Deze

situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.

Toelichting

Het negatiefexploitatieresultaat (€ 194) is veroorzaakt door bank- en chequekosten die niet zijn verrekend

met de onwangende organisaties. Het resultaat is onttrokken aan de algemene reserve.

Leiden,9 april 2018

afdeling Audit en Interne Controle,

Dijkema RA
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IAARREKENING 2AL7

Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden

te Leiden
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BESTUURSVERSLAG

Doelstelling
Op 8 juli 2014 werd de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden opgericht met als
statutaire vestigingsplaats: RapenburgT0 te Leiden. De stichting heeft conform artikel 2 van de
Statuten ten doel:

a) faciliterend op te treden ten aanzien van het (ver)werven van nieuwe fondsen, schenkingen,
legaten en erfstellingen ten behoeve van het verrichten van onderzoek en het geven van
onderwijs.

b) het in het algemeen belang voor de korte termijn beheren van de vermogens van stichtingen
en andere fondsen, waârvan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen aan het College
van Bestuur van de Universiteit Leiden ofandere organen van ofpersonen verbonden aan
genoemde Universiteit.

De stichting tracht deze doelen te bereiken, met inachtneming van bepalingen enlof voorwaarden
waaronder het beheer is opgedragen, door:
¡ uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen van

fondsen
¡ al datgene te verrichten wat voorts aan het doel bevorderlijk kan zijn.

overeenkomstig artikel2 lid 3 beoogt de stichting niet het maken van winst.

Verslag

Het bestuur is op I I april 2017 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het
bestuur kennis genomen van het rapport over de jaarrekening 20t6. De jaarrekening 2016 is
goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de bestuursleden:

Beleidsplan

Overeenkomstig de bepalingen van de ANBI status beschikt de stichting over een beleidsplan,
zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en). faarlijks stelt het
stichtingsbestuur vast of dit beleidsplan aanpassing behoeft.
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Resultaat

Over 2017 is een negatief resultaat van € 194 gerealiseerd. Aan toegewezen subsidies is in 2017

€ 1 31.241 besteed en de overige kosten bedroegen €, 976. Ïn totaal zijn e ß2.023 aan overige

subsidies en bijdragen als baten gerealiseerd.

Rapport Stichting Praesidium Libernüs II Jaanelæning 2017 -6-



Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

VERWERVING FONDSEN EN VERSLAG ACTIVITEITEN IN 2017

Donaties en schenkingen

SchenkingVH Reìsþnds

In 2015 is door een private gever het Fonds op Naam'VH Reisfonds' ingesteld, ten bate van de

Afdeling Economie, Instituut Fiscale en Economische Vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Universiteit Leiden. Hiervoor is een vijfiarige periodieke gift beschikbaar, Het derde jaarlijkse

bedrag van € 10.000,- werd in 2017 voldaan en gedoneerd aan de faculteit.

Ar amco Ov erse as C omp any

AOC heeft in2017 de vraag om financiële ondersteuning van projecten van de Universiteit
Leiden gehonoreerd met bedrag van € 93.000,-. Met deze steun wordt door het Leiden University

Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) diverse activiteiten georganiseerd met

betrekking tot verbreiding van kennis over de Arabische taal en cultuur, in het programma

Unlockingresourcesfrom the Arabic woúd' .ln 2017 omvatte dit programma ondermeer de

ontwikkeling van een MOOC, publiekslezingen, een Arabische cultuurmarkt en Arabische

muziekavond en onderwijsactiviteiten gericht op pre-university studenten.

Hortus Studentsfrom Asia (HAS) Fonds

De prefect van de Hortus, Paul Kessler, is in april 2017 benoemd als bijzonder Hoogleraar

Botanische tuinen en botanie van Zuidoost Azië. In dit kader is een fonds opgericht met als doel

beurzen mogelijk maken voor studenten uit Azië met een specifìeke "Hortus" achtergrond. In
totaal is voor dit fonds € 2.782,50 aan gelden bijeengebracht.

Crowdfundingplatform
De Universiteit Leiden biedt wetenschappers, onderzoekers en studenten de mogelijkheid om

fondsen te werven én aandacht te vragen voor hun onderzoeksprojecten bij het grote publiek

middels het crowdfundingplatfom www.steunleiden,nl. Studenten die ervaring op willen doen

met crowdfunding in het kader van hun opleiding kunnen gebruik maken van

www.studenten.steunleiden.nl en voor aanvullende fìnanciering voor een Massive Open Online

Course (MOOC) is er www.moocs.steunleiden.nl.

Geef CADASIL Patiënten toekomst

Via het platform is in 2017 € 3.962,2A opgehaald voor het onderzoek naar de ziekte CADASIL
van dr. Saskia Lesnik Oberstein van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het

LUMC doet als enige in Nederland onderzoek naar de ziekte CADASIL, een nog relatief

onbekende erfelijke hersenvaatziekte. Patiënten met CADASIL krijgen vaak al op jonge leeftijd

beroertes, psychiatrische klachten, þieke uitvalsverschijnselen en worden dement.
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LII MC-dieet voor chranische darmziektes

Vanuit het LUMC wordt een dieet ontwikkeld om zo chronische darmziektes beter te kunnen

behandelen. Hiervoor is in 2017 € 4.928,10 opgehaald via crowdfunding. Samen met studenten

van de diëtiek-opleiding van de hogeschool in Den Haag en diëtisten uit het Leids Universitair

Medisch Centrum (IUMC) is er een dieet en bijbehorend kookboekonrwikkeld voor patiënten

met chronische darmziektes.
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Help studenten een levend geneesmiddel te vinden

De ontwikkeling van een nieuw levend geneesmiddel is van grote waarde voor patiënten met

kwaadaardige ziekten van bloed of beenmerg. Om patiënten met leukemie, lymfeklierkanker en

multipel myeloom met een levend geneesmiddel te kunnen behandelen is onderzoek en veel geld

nodig. Via het crowdfunding platform is in 2017 €,7.755,80 bijeengebracht voor de aanstelling

van een student-onderzoeker,

Panji-Tales

Panjiverhalen zijn populaire verhalen uit |ava met als hoofdfiguur prins Panji. De Universitaire
Bibliotheken Leiden (UBL) beschikt over een unieke collectie van meer dan 250 manuscripten
met eeuwenoude Panji-verhalen. Deze zijn nu nog alleen te raadplegen op de leeszaal van de

Bijzondere Collecties van de UBL. Door de Panji-verhalen te digitaliseren kunnen deze

wereldwijd via open access beschikbaar gesteld worden voor onderzoek en onderwijs. Daarom is

een crowdfunding actie opgestart om geld in te zamelen voor de digitalisering van de Panji-

verhalen. In2Ol7 is hiervoor €,2.299,20 opgehaald.

MOOC Mindfulness

De MOOC Mindfulness wordt gratis aangeboden voor deelnemers en voor het ontwikkelen van

nieuw lesmateriaal waagt men een donatie naar draagkracht. De crowdfunding voor de MOOC is

doorþend en heeft in2017 € 5.662,00 bijeengebracht.

So c i øI Entrepreneur ship

In 2Al7 deden I I groepen studenten van de minor Social Entrepreneurship van het Centre for
Innovation een aantal crowdfundingprojecten op www.studenten.steunleiden.nl. Het geld dat

deze studenten wisten te werven voor hun projecten bedroeg € 2.045.

Prof. Mr. C.l.l.M. Stolker
Voorzitter
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BATANS PER 31 DECEMBER 2OT7

(Na bestemming resultaat)

Vlottende Activa

Vorderingen

Liquidemiddelen

TOTAALACTIVA

Eigenvermogen

Eigenvermogen

Kortlopende schulden

Nog te betalen subsidies en biJdragen 4

Bestuursbureau, Afdeling Audit en lnterne Controle

2017 20t6
EUR EUR BUR EUR

30.691 92.243

30.69r 92.743

30.69r 92.743

3 4.125 4.320

4.t25 4.320

26.re6 88.424

26.566 88.424

30.691 92.743

-

I
2

5000

-

TOTAALPASSIVA

-
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STAAT VAN BATEN ENLASTEN

Financiële baten

Rente bankrekeningen

Totaal fìnanciële baten

Overige baten

Overige subsidies en bijdragen

Totaal overige baten

TOTAAT BATEN

Inkomensoverdrachten

Toegewezen subsidies

Totaal inkomensove rdrachten

Financiële lasten

Overige (banÐkosten

Totaal fìnanciele lasten

TOTAATTASTEN

EXPLOITATIE RESUTTAAT

Bestuursbureøu, Afdeling Audit en Interne Controle

2017 2016

EUR EUR EUR EUR

0

0

r32.023 l2s.l30

t32,023 l2s.r30

t32.023 125.130

-131.241 ï23.9rr

131.24r 123.91r

976 1.480

976 1.480

132.217 125.391

-
-t94 -261

0

0
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Toelichting behorende bij de jaarrekening

Grondslagen

Algemeen

De stichting is statutair gevestigd te Leiden op I juli 2014 en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 61147508.Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting
wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2017.

De stichting stelt geen begroting op.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2A17, dat is geëindigd op balansdatum
3l december20l7.

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 grondslagen zijn daarmee gelijk aan de

grondslagen die gelden voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de ]aarverslaglegging 660

voor onderwij sinstellingen).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resulta¿tbepaling
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 fìnanciële
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 , 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 afrr',ijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
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veronderstellingen worden vooftdurend 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 winst- en vediesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een

vermindering van een veqplichting, heeft plaatsgevonden' waarvan de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. LaSten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

veqplichting, heeft plaatsgevonden, waan¡'¿n de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld'

Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs' De geamortiseerde

kostprijs lr"n d. vorderingen en schulden wijken niet in materiële zin af van de nominale

waarden. Geen van de vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

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

Eigenvermogen

faarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat toegevoegd c.q. onttrokken aan de balanspost

,,Eigen vermogen". Deze reserve staat geheel ter beschikking conform de doelstellingen van de

stichting. Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen vrii besteedbare en vastgelegde

reserves alsmede specifìeke doelstellingen en/of beperkte bestedingsmogelijkheden'

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering vân een actief of een

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkf wanneer een vermindering van het economisch

potentieel, samenhangencl met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld'

Opbrengst sponsoring op basis van Barters

Wanneer een ruiltransactie plaatsvindt ('Barter') wordt uitsluitend de opbrengst verwerkt indien

enerzijds de ruil plaatsvindt tegen qua aard niet vergelijkbare diensten en anderzijds de opbrengst

van deze verkregen'barters'op een betrouwbare wijze kan worden bepaald.

Subsidies

subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.

Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last verantwoord'
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Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet uit de balans blijkende
verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op balansdatum.

Resultaatbepaling

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds en

de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

20t7 2016

EUR EUR EUR EUR

VLOTTENDEACTIVA

l. Vorderingen

Debiteuren

Overige vorderingen

Totaal vorderingen

2. Liquide middelen

Rabobank I 92024876 betaalrekening

Totaal liqutde middelen

EIGENVERMOGEN

3. Eþnvermogen
Stand per I januari

Resultaatbestemming lopend jaar

Stand per 3l december

s00

0

0

0

30.691

0

30.69r

4.125

92,243

500

92.243

4.320

4.3t9
-194

4.581

¿61

Totaal elçnvermogen 4.12s 4.320

Resultaatbestemming 20 16

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op I I april 2O17. De

bestuursvergadering heeft het resultaat 2016 conform het voorstel tot bestemming van het

resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekiaar 2017

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde negatieve resultaat ad € 194 te onttrekken aan

de Algemene reserve.

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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4. Kortlopende sctrulden

Crediteuren

Subsidies

Totaal kortlopende sdrulden

POSTEN BATEN EN III,STßN

Overþ subsidies en biidragen

Crowdñrnding

Overige subsidies en bijdragen

Totaal overige subsidies en b$dragen

Inkomensoverdradrten

Toekenningen

Totaal inkomensoverdrachten
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2017 2016

EUR EUR EUR EUR

26.566

100

88.324

26.566 88.424

2017 20r6

EUR EUR EUR ETJR

0

26.740

105.283

32.957

72.t72

131241

ß2.A23

r3r.24l
123.911

125.130

123.911

ANBI-status
De Stichting Praesidium Libertatis II is in het bezit van een fiscale ANBl-status Per I juli 2014 op

basis van beschikking nummer 854225470 d.d. 3l december 2014.

Opgave gebeurtenissen na balans datum

Ër hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.
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VASTSTELLING JAARREKENTNG 2OU

Leiden,

Prof. mr. C.l.I.lvÎ. Stolker
Voorzitter,

Drs.M. RidderbosRC

Lid van bestuur

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

Aldus vastgesteld door het bestuur van de

Stichting Praesidium Libertatis II

2018

11
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OVERIGEGEGEVENS

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het recultaat

In artikel3 en 4 van de statuten van de stichting stâat het volgende oPgenomen betreffende de

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