FUNDACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 18 MAJA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
Metody wyceny aktywów i pasywów
Fundacja wycenia udziały w funduszach TFI (towarzystw funduszy inwestycyjnych) zgodnie
z wyceną ogłaszaną przez dane TFI, o ile udziały te są płynne, czyli mogą zostać umorzone w
dowolnym dniu roboczym.
Fundacja nie stosuje zasady ostrożności.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa Fundacji składają się w ponad 99% z udziałów w funduszu Skarbiec Depozytowy.
Pozostała część aktywów, to saldo rachunku bankowego (3329 zł).
Fundusz statutowy został wpłacony 29 czerwca 2011. Zobowiazania Fundacji (631 zł)
odpowiadają fakturom, które nie zostały opłacone w ciągu roku obrotowego.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów
Na przychody Fundacji składają się: wzrost wartości udziałów w Funduszu Skarbiec
Depozytowy (59 725 zł), odsetki z lokat bankowych (991 zł) oraz użyczenie lokalu dla
fundacji na cele statutowe przez prezesa Zarządu (użyczenie rozpoczęło się 9 listopada;
korzyść wyceniona na 747 zł).

Informacje o strukturze kosztów
W roku 2011 działalność statutowa Fundacji polegała na udzieleniu ukraińskiemu uczonemu,
doktorowi filozofii specjalizującemu się w filozofii polityki, stypendium, które umożliwia
prowadzenie pracy naukowej w Polsce, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Fundacja udzieliła stypendium na okres od 1 listopada 2011 do 31 lipca 2012 (koszty
stypendium ujęte w rachunku zysków i strat dotyczą tylko roku 2011).
Koszty administracyjne poniesione przez Fundację, to koszt porady prawnej przy rozpoczęciu
działalności (885 zł) oraz opłaty bankowe (376 zł).
W roku 2011 Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie była zleceniodawcą umów o dzieło
ani umów-zleceń, nie wynagradzała członków swoich władz.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych
zobowiązań związanych z działalnością statutową
Fundacja nie udzielała gwarancji ani poręczeń i nie zaciągała innych ozbowiązań związanych
z działalnością statutową.
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Informacje o tendencjach zmian w przychodach i
kosztach oraz o składnikach majątku i źródłach ich
finansowania
Fundacja zamierza rozwijać działalność statutową, która w każdym roku będzie zawierała
następujące elementy:
• Stypendium udzielone zagranicznemu uczonemu, które umożliwi mu pobyt i pracę
naukową w Polsce przez okres od 9 do 11 miesięcy;
• Dotacja udzielona zagranicznemu uczonemu, która umożliwi mu pobyt i pracę
naukową w Polsce przez dwa miesiące;
• Wypłacenie nagrody pieniężnej za najlepszą polską pracę magisterską o polskiej
polityce zagranicznej;
• Udział w organizacji Sympozjum imienia Krzysztofa Skubiszewskiego na temat
polskiej polityki zagranicznej wspólnie z Instytutem Spraw Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz wsparcie finansowe publikacji referatów
wygłoszonych na tym sympozjum
Fundacja planuje zainwestować posiadane środki, które niemal w całosci pochodzą z
funduszu statutowego, w aktywa bardziej dochodowe niż posiadane obecnie udziały w
funduszu Skarbiec Depozytowy.
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