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Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting Praesidium Libertatis II
Universiteit Leiden te Leiden beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2018 en

de winst-en-verliesrekening over 2018 met de toelichting, waarin zíjn opgenomen een 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 noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 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 fìnanciële overzichten'. 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 afüvijkingen
yan materieel belang bevat.

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

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

inlichten bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uítvoeren van cijferanalyse met

betrekking tot de financiële g€gevens 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 yan 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 moet€n 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 2018 €n van het resultaat over 2018

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

De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur met als doel Stichting Praesidium Libertatís II Universiteit
Leiden in staat te stellen te voldoen aan decharge. Hierdoor is jaarrekcning 2018 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

situatíe doet geen aôreuk aan onze conclusie.

Toelichting

Het exploitatieresultaat (€,275) is toegevoegd aan de algemene r€s€ry€.

Leiden, 13 mei 2019

Leiden, afdeling Audit en Interne Controle,

DijkemaRA
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IAARRSKENrNG 2018

Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden

te Leiden
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faareeening
Balans 31 december 2018

St¿¿t van baten en lasten 2018

Toelichting behorende bij de jaarrekeníng
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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, 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.

De stichting tracht deze doelen te bereiken, met inachtneming van bepalingen en/of voorwaarden

waaronder het beheer is opgedragen, door:
¡ uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen van

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

Overeenkomstig artikel 2lid 3 beoogt de stichting niet het maken van winst.

Verslag

Het bestuur ß op 24 april 2018 in vergadering bijeen gew€est. ln deze vergadering heeft het

bestuur kennisgenomen van het rapport over de jaarrekening 2Ol7.De jaarrekening 20L7 is

goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de bestuursleden:

Beleidsplan

Overeenkomstig de bepalingen van de ANBl-status beschikt de stichting over e€n beleidsplan,

zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en). faarlijla stelt het

stichtingsbestuur vast of dit beleidsplan aanpassing behoeft.

Resultaat

Over20lSiseenpositiefresultaatvan€,27lgerealiseerd.Aantoegewezensubsidiesisin2018 €

224.706 besteed en de overige kosten bedroegen €2.398.In totaal zijn€,227.378 aan overige

subsidies en bijdragen als baten gerealiseerd.

Bestuurders Ingangsdatum

bestuurslidmaatschap

Verwachte

einddatum
(benoemingstermijn)

C.l.l.M.Stolker
H. B¡jt

M. Ridderbos

9-2-2413

l-l l-2016

8-5-20t7

8-2-2021

3r-10-2020

7-5-2021
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VERWERVING FONDSEN EN VERSI-A,G ACTIVITEITEN IN 2OI8

Donaties en schenkingen

SchenkingVV Reisþnds

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 vijfarige periodieke gift beschikbaar. Het vierde jaarlijlae
bedragvan € 10.000 werd in 2018 voldaan en gedoneerd aan de faculteit.

Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation
Vanuit de Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation zijn in 2018 twee donaties gedaan. De

eerste, een bedrag van € 19.940, is bedoeld voor een aanstelling van Abdulaziz Saud Al-Babtain
Cultural Foundation Visiting Professor in 2018. De tweede donatie, een bedrag van € 49.925 is

voor de realisatie van het Al-Babtain Leiden University Center for Arabic Culture. Beide

activiteiten zijn ondergebracht in het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society
(LUüS) bij de Faculteit Geesteswetenschappen.

Muurgedícht in gebørentaal

Dankzij de donaties vanuit het Nationaal Dovenfonds (€ 250) en Fonds 1818 (€ 2.500) is er een

bijdrage aan de Stichting Taalmuseum Leiden gegeven om het muurgedicht in gebarentaal te
realiseren.

Gifi onderzoek Prof; Dr. Davíd Fontijn.
Door een particuliere donateur is €729 geschonken voor het onderzoeksproject 'Economies of
Destruction" van Prof. Dr. David Fontijn van de Faculteit der Archeologie.

Aramco Overseas Company

AOC heeft in 2018 de vraag om financiële ondersteuning van projecten van de Universiteit
Leiden gehonoreerd met bedrag van€,29.871.Met deze steun wordt door het Leiden University
Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) diverse activiteiten georganiseerd met
betrekking tot verbreiding vân kennis over de Arabische taal en cultuur, in het programma
Unlockingresourcesfrom the Arabic world' .ln 2018 omvatte dit programma ondermeer Pre-

University classes voor VWO leerlingen uit de regio, en de Leiden Lectures Series.

KingFaisal Centrefor Islamic Research and Study (¡GCRIS)

Het KFCRIS heeft in 2018 twee donaties gedaan. De eerste van € 19.980, is bestemd voor de

workshop "Arabic Philosophy''van het Instituut voor Wijsbegeerte van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, welke in 2019 gehouden wordt. De tweede donatie, € 24.980, wordt
besteed aan het digitaliseren van748 foto's gemaakt in Mecca door Christiaan Snouck Hurgronje
bij de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Giften UBL

In 2018 zijn door enkele particuliere donateurs giften gegeven voor de Universitaire Bibliotheek.
In totaal een bedrag van € 60.
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Crowdfundingplatform
De Universiteit Leiden biedt wetenschappers, onderzoekers en studenten de mogelijkheid om
fondsen te werven én aandacht te vragen voor onderwijs en 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 âanvullende fìnanciering voor een Massive Open Online
Course (MOOC) is er www.moocs.steunleiden.nl. Nieuw in 2018 is het Actieplatform

Www.acties,steunleiden.nl. Hier kunnen studenten en medewerkers van de universiteit een eigen

actie starten waarvan het opgehaalde geld ten goede komt aan onderwijs en onderzoeksprojecten

van de Universiteit Leiden.

Help studenten een lnend 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 platfiorm is in 2018 € 115 bijeengebracht naast het bedrag van €
7 J56 in 2017. De ingezamelde bijdragen zijn bedoeld voor de aanstelling van een student-
onderzoeker.

Pønji-Tales

Panji-verhalen zijn populaire verhalen uit fava met als hoofdfìguur 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. ln20l7 was hiervoor e2.299 opgehaald en in 2018 tevens een bedrag van € 5.219.

MOOC Mindfulness

De MOOC Mindfulness wordt gratis aangeboden voor deelnemers en voor het ontwikkelen van
nieuw lesmateriaal vraagt men een donatie naar draagkracht. De crowdfunding voor de MOOC is

doorlopend en heeft in 2018 € 4.388 bijeengebracht.

The Yaoundé PhD Seminar
The Yaoundé Seminar is een zomerschool in þolitical philosophy', $'elke plaatsvindt op de

campus van de UCAC in Yaoundé, Kameroen. De zomerschool heeft als doel om contacten te

leggen en dialoogte creëren tussen Afrikaanse fìlosofen en de filosofen uit Europa en Noord-
America. In totaal is € 3.896 aan crowdfunding bijeengebracht om zowel organisatiekosten als

ook transportkosten van de deelnemers te bekostigen.

Say YES to Stress

Elk jaar vindt iGEM plaats, een wereldwijde wedstrijd waarbij getalenteerde studenten

synthetische biologie inzetten om een maatschappelijk probleem op te lossen. In 2018 heeft een

studententeam van de Universiteit Leiden gewerkt aan een bacterie die verkleurt onder stress.

I
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Hiermee kunnen bestaande antibiotica getest worden op hun effect. Voor de fìnanciering van
dit project is via crowdfunding € 7,678 opgehaald.

Actiepløtform

Het nieuw gestarte Actieplatform heeft in 2018 € 44.399 aan donaties opgeleverd. 7-owel

studenten als medewerkers van de Universiteit Leiden hebben meegedaan aan evenementen zoals

de Singelloop, de Leiden Marathon en de Ringvaart Regatta en daarmee sponsorgeld opgehaald

bij familie en vrienden. Het geld is besteed aan zowel medische onderzoeksprojecten van het

Leids Universitair Medisch Centrum (IUMC) op het gebied van CADASIL, Fibreuze Dysplasie,

Diabetes, Langerhans Cel Histioc¡ose, kanker in het spijsverteringskanaal, het Levend

Geneesmiddel en allergens, als aan patientvriendelijke inrichting van de poli Oncologie en de

afdelingen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het IUMC.

S ocial Entrepreneurship

Studenten van de minor Social Entrepreneurship van het Centre for Innovation zijn in 2018 een

aantal crowdfundingprojecten gestart op wwwstudenten.steunleiden.nl en in totaal
€,757 gewonren.

r^-
Prof. Mr. C.I.}.M. Stolker

Voorzitter
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,A.ARREKENING
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BATANS PER 3T DECEMBER 2OI8

(Na bestemming recultaat)

Vlottende Activa

Vorderingen

Liquidemiddelen

TOTAATACTIVA

Eþnvermogen

Eigenvermogen

Kortlopende súulden

Nog te betalen subsidies en bijdragen 4

Bætuursbureøu, Afdeling Audit en Interne Controle

2018 20t7

EI.]R EUR ET.'R EUR

75.012

0

30.69r

75.0t2 30.69r

75.O12 30.691

-3 4.400 4.r25

4.400 4.125

70.612 26.566

70.612 26.566

75.0r2 30.69r

I
2

0

-

TOTAALPASSIVA
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STÁ,AT VAN BATEN EN LI,STEN

Financiële baten

Rente banlaekeningen

Totaal fi¡ranciële baten

Overige baten

Overige subsidies en bijdragen

Totaal overþ baten

TOTAAL BATEN

Inkomensoverdrachten

Toegewezen subsidies

Totaal inkomensoverdrac.hten

Financiële lasten

Overige (banÐkosten

Totaal f inanciele lasten

TOTAALIá.STEN

Bestuursbureau, Afdeling Audìt en Interne Controle

2018 20r7

EUR ET.]R EUR ET.IR

0

0

227.378 t32.023

227.378 132.O23

227.378 132.O23

-224.706 t3t.24t
224.706 t3t,24t

2.398

2.398 976

227.t04 132.217

- -
-194

0

0

976

EXPTOITAT IE RESUTT^AAT 275
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Toelichting behorende bii de jaarekening

Grondslagen

Algemeen

De stichting is statutair gevestigd te Leiden op 8 juli 2014 en is ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 6ll47508.Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting

wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar

2018.

De stichting stelt geen begroting op.

Dezejaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum

3l december 2018.

Algenene gronddagen voor de opstelling van de jaarekening
De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de ]aanrerslaggeving 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 faarverslaglegging 660

voor onderwijsinstellingen).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuîteitsveronderstelling.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Grondelagen 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 afivikkeling 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 yormt 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

waaryoor de herziening gevolgen heeft.
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Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het

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

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch

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

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaarkan worden vastgesteld.

Vorderingen en schulden
De vorderingen €n 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.

Liquidemiddelen
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staân ter vriie beschikking.

Eigenverrnogen

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

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

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

reserves alsmede speciûeke doelstellingen enlof beperkte bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen

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

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

vermindering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
wo¡den vastgesteld. Lasten worden verwerkt wann€er een yermindering van het economisch

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

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

Opbrengst sponsoring op basisvan 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 dezæ verkregen 'barters'op €en betrouwbare wijze kan worden bepaald.

Subsidies

Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.
Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last verantwoord.

Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet uit de balans blijkende
verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op balansdatum.

Resultaatbepaling

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

de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.
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TOELICHTING OP DE IAARREKENING

VL(yTTENDEACTIVA

l. Vorderingen

Debiteuren

Overigevorderingen

Totaal vorderingen

2. Liquide middelen

Rabobank I 9 202487 6 b aaalrekening

Toteal liquide middelen

EIGENVERMOGEN

3. Eþnvermogen

Stand per I januari

Resultaatbestønming lopend jaar

Stand per 31 december

Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

2018 20t7

EUR EUR EUR EIJR

75.012 30.691

75.Otz 30.ó9r

0

0

0

0

00

4.t25

275

4.3t9
-194

4.400 4.125

Totaaleþnvcunogen 4.400 4.125

Resultaatbestemming 2017

De jaarrekening20lT is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 24arpril20l8. De

bestuursvergadering heeft het resultaat 2017 conform het voorstel tot bestemming van het

resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekiaar 2Ol8

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde positieve resultaat ad €, 275 toe t€ voegen aan de

Algemene reserve.

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

Crediteuren

Subsidies

Totaal kortlopede sc.hr¡lden

POSTENBATENENLASTEN

Overige subsldies en bijdragen

Crowdfunding

Overþ s ubsidies en b ijdragen

Totaal overige subsidies en biidragen

Inkomcnsoverdr¡chten

Toelrarningen

Totaal inkomensoverdrachten

Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

20r8 20t7

EUR ET,IR EUR EUR

t5.220

55.391

0

70.6t2

2018

ET'R EUR Et]R

69-t43

158.235

26.:ú6

2017

26J40

10s.283

26.566

ET'R

132.023

l}t.24t
224.7M

227.378

224,706

t3l.24t

ANBI-statue
De Stichting Praesidium Libertatis II is in het bezit van een fiscale ANBl-status per 8 juli 2OL4 op
basis van beschikking nummer 854228470 d.d. 3l december 2014.

Opgave gebcuúeniss€n na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.
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Bestuursbureau, Afdellng Audlt en Intene Conttole

vAsTsTErtrNc JAARREKENTNG 2018

Aldus vastgesteld door hct bestuur van de

Stichting Praesidium Libertatis II

I¡iden, I

Prof. mr. C.I.I.M. Stolker
Voorzitter,

Drs. M. Ridderbos RC

Lid van bestuur

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

rlr 2At9
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Bestuursbureah Afdeling Audit m Interne Controle

OVERIGBGEGEVENS

Stetutairc regeling bctrcffende de bectcmmlng van hct rssultaat
In artikel3 en 4 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de
resultaatbestemming: Het resultaat staat ter wije beschikking van het bestuur van de stichting.
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