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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK KALENDARZOWY 2012

Organy statutowe Fundacji

Członkami Zarządu Fundacji są

• Piotr Skubiszewski, prezes

• Marcin Skubiszewski, wiceprezes

Członkami Zgromadzenia Fundacji (organ statutowy) są wyżej wymienieni członkowie 
Zarządu oraz Maria Święszkowska.

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.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Na przychody Fundacji składają się:
• wzrost wartości udziałów w Funduszu Skarbiec Depozytowy 303 tys. zł
• dodatni wynik finansowy roku poprzedniego 52 tys. zł
• sprzedaż udziałów w Funduszu Skarbiec Depozytowy: przychód 100 tys. zł, koszt 

uzyskania przychodu 93 tys. zł, co daje zysk 7 tys. zł
• użyczenie lokalu dla Fundacji na preferencyjnych warunkach przez prezesa Zarządu, 

wartość udzielonej preferencji wyceniona na  4 tys. zł.

Informacje o strukturze kosztów

Działalność statutowa Fundacji jest opisana w internecie na stronie 
http://www.skubi.net/fundacja.html . W roku 2012 działalność ta składała się z następujących 
elementów.

• Fundacja udzieliła dwóch stypendiów naukowych (Stypendia imienia Krzysztofa 
Skubiszewskiego)  uczonym ukraińskim: jedno w roku akademickim 2011-2012, dla 
doktora filozofii specjalizującego się w filozofii polityki, drugie w roku 2012-2013, 
dla doktor administracji publicznej. Każde ze stypendium umożliwia prowadzenie 
pracy naukowej w Polsce przez jeden rok akademicki, we współpracy z 

Ul. Karowa 18 A m. 21, 00-324 Warszawa KRS 0000386551
NIP  525-521-23-57

http://www.skubi.net/fundacja.html


FUNDACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Uniwersytetem Warszawskim.(koszty stypendiów ujęte w rachunku wyników 2012 
dotyczą tylko tych kosztów, które zostały poniesione w roku 2012).

• Fundacja udzieliła dwóch dotacji (Dotacje imienia Krzysztofa Skubiszewskiego), 
każda na dwumiesięczny pobyt naukowy w Polsce: jedna dotacja w roku akademickim
2011-2012, dla uczonej ukraińskiej zajmującej się zagadnieniami społeczeństwa 
obywatelskiego; druga w roku 2012-2013, dla rosyjskiego uczonego badającego 
przemiany ustrojowe w Polsce i na Ukrainie (koszty obu dotacji zostały w całości  
poniesione w roku 2012 i są ujęte w rachunku wyników za rok 2012).

• Przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego  Fundacja przyznała nagrodę za najlepszą polską pracę magisterską na
temat polskiej polityki zagranicznej.

• Fundacja wspomogła finansowo publikację w internecie (w formie video oraz w 
formie tekstu) wystąpień z Pierwszego Sympozjum im. Ministra Krzysztofa 
Skubiszewskiego pt.: Między Europą ojczyzn a federacją: fałszywy dylemat 
europejskiej integracji.

Koszty administracyjne poniesione przez Fundację, to koszt porad prawnych dotyczących 
kwestii podatkowych oraz zakup licencji programu księgowego.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych
zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja nie udzielała gwarancji ani poręczeń i nie zaciągała innych zobowiązań związanych 
z działalnością statutową.

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i 
kosztach oraz o składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania

Fundacja zamierza dalej prowadzić działalność statutową podobną do tej prowadzonej 
dotychczas.

Fundacja planuje zainwestować większość posiadanych środków (które w znacznej 
większości pochodzą z funduszu statutowego)  w aktywa bardziej dochodowe niż posiadane 
obecnie udziały w funduszu Skarbiec Depozytowy.

Piotr Skubiszewski,
prezes Zarządu

Marcin Skubiszewski,
wiceprezes Zarządu
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