
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2014 - 31.12.2014

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
ul. Karowa 18A lok. 21 

 00-324 Warszawa

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikacyjne Fundacji

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 18A lok. 21, 00-
324  Warszawa,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  Sądzie  Rejonowym dla  m.  st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, do rejestru stowarzyszeń i fundacji z dniem 18
maja 2011 pod numerem KRS 0000386551.

Fundacja otrzymała numer NIP: 5252512357 oraz numer REGON: 143327210.

Czas trwania działalności fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, a całość nadwyżki przychodów nad
kosztami przeznaczyła na działalność statutową polegającą na działalności naukowej.

2. Organy Fundacji

Zgromadzenie Fundacji stanowią: 
Maria Święszkowska – Członek Zgromadzenia
Piotr Skubiszewski – Członek Zgromadzenia
Marcin Skubiszewski – Członek Zgromadzenia

Zarząd Fundacji:
Piotr Skubiszewski – Prezes Zarządu Fundacji
Marcin Skubiszewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Rada Programowa (organ o właściwości wyłącznie doradczej):
Roman Kuźniar, przewodniczący Rady
Sławomir Dębski
Jan Malicki
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Janusz Stańczyk
Piotr Skubiszewski

3. Cele statutowe Fundacji

3.1. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz kontaktów między Pol-
ską a zagranicą, w dziedzinie kultury, nauki i oświaty;

3.2. działalność oświatowa i naukowa w zakresie upowszechniania i ochrony, zarówno w Polsce
jak i za granicą, demokracji, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz pań-
stwa prawa;

3.3. działalność naukowa i działalność oświatowa,  w szczególności polegająca na kształceniu
studentów;

3.4. działalność kulturalna;
3.5. działalność oświatowa i naukowa w zakresie działania na rzecz integracji europejskiej oraz

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3.6. promocja nauki i kultury polskiej za granicą.

4. Metody realizacji celów statutowych

4.1. prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej, wydawni-
czej i propagatorskiej, w szczególności przez przyznawanie stypendiów na studia i działal-
ność naukową celem ułatwienia cudzoziemcom studiowania w Polsce i prowadzenia działal-
ności naukowej we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi i oświatowymi;

4.2. przyznawanie nagród za osiągnięcia w pracy społecznej lub naukowej oraz za projekty o 
charakterze społecznym lub naukowym;

4.3. współpracę z instytucjami, jednostkami organizacyjnych i osobami prowadzącymi działal-
ność, o której mowa w dwóch powyższych punktach oraz wspieranie, w tym wspieranie fi-
nansowe działalności takich instytucji, jednostek organizacyjnych i osób, o ile cele działania 
takich instytucji, jednostek organizacyjnych i osób są zbieżne z celami statutowymi Funda-
cji, określonymi w §3 Statutu

 
5. Informacje o roku obrotowym i założeniu kontynuacji

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 1 stycznia 2014 r. i
kończący się 31 grudnia 2014 r. 
Niniejsze  sprawozdanie  finansowe  jest  rocznym sprawozdaniem fundacji.  W skład  fundacji  nie
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu kontynuacji działania fundacji w dającej się przewidzieć
przyszłości,  obejmującej  okres  nie  krótszy  niż  12  miesięcy  od  dnia  bilansowego,  w  nie
zmniejszonym istotnie  zakresie. Nie  są  znane  okoliczności,  które  wskazywałyby na  istnienie
zagrożeń dla kontynuowania działania.

6. Porównywalność danych

Sprawozdanie finansowe zawiera szczegółowo przychody i koszty bilansowe zawarte w rachunku
wyników za rok  obrotowy od  1  stycznia 2014 do  31 grudnia 2014 oraz poszczególne pozycje
bilansu na 31 grudnia 2014 r.,  Składniki niniejszego sprawozdania finansowego są zestawione z
porównywalnymi danymi finansowymi okresu poprzedniego od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r.
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7. Stosowane metody wyceny i zasady rachunkowości

7.1.Wartości niematerialne i prawne

Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  początkowej  wyższej  niż  1 500  PLN,  lecz
nieprzekraczającej  3 500  PLN  ujmowane  są  w  ewidencji  wartości  niematerialnych prawnych i
amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

7.2.  Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 1 500 PLN, lecz nieprzekraczającej 3 500 PLN
ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do
użytkowania.

7.3.Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane
są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. Do
amortyzacji  środków  trwałych i  wartości  niematerialnych i  prawnych jednostka  stosuje  stawki
przewidziane  w  wykazie  rocznych stawek  amortyzacyjnych,  stanowiącym załącznik  do  ustawy
podatkowej. Ze względu na zwiększony poziom zużycia niektórych maszyn i urządzeń drukarskich,
stosowany jest w uzasadnionych przypadkach współczynnik amortyzacji równy 1,4 .
Jeżeli wartość początkowa przedmiotu długotrwałego użytku nie przekracza kwoty 1.500 PLN, to
składników tych nie zalicza się do środków trwałych i odpisywane są one bezpośrednio jako koszt
zużycia materiałów. 
Fundacja, jako nie zobligowana do badania i ogłaszania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64
ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie ujmuje w aktywach trwałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych  i  prawnych  użytkowanych  na  podstawie  umów  najmu,  dzierżawy,  leasingu  i
podobnych. Spółka kwalifikuje te umowy zgodnie z przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

7.4.Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według
cen zakupu lub nabycia.

Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
Ta zasada dotyczy również inwestycji uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju
i przeznaczenie.

7.5.Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według
cen nabycia.

Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
Analogiczne zasady stosuje się do  wyceny rozchodu  inwestycji długoterminowych uznanych za
jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia.
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Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o
odpisy spowodowane trwałą utratą wartości lub według wartości godziwej. 
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.

7.6.Sposób ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat dla jednostek mikro zgodnie z ustawą o 
rachunkowości.

7.7.Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy.

7.8.Inne informacje

Po dniu sporządzenia bilansu nie zanotowano zdarzeń mogących wpłynąć na jego zmiany.

Sporządził:

30.03.2015
Data Podpis

30.03.2015

Data

30.03.2015

Podpis: Piotr Augustyn Skubiszewski, Prezes Zarządu

Data Podpis: Marcin Skubiszewski, Wiceprezes Zarządu
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II INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZ-
DANIA FINANSOWEGO

1. Wartości niematerialne i prawne

PLN PLN PLN PLN PLN

Wartość brutto 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejsze-
nia

Przeksięgowa-
nia 31.21.2014

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe wartości niematerialne i 
prawne 2 735,00 0,00 0,00 0,00 2 735,00

Suma 2 735,00 0,00 0,00 0,00 2 735,00

Umorzenie 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejsze-
nia

Przeksięgowa-
nia 31.21.2014

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe wartości niematerialne i 
prawne 683,76 2 051,24 0,00 0,00 2 735,00

Suma 683,76 2 051,24 0,00 0,00 2 735,00

Wartość netto 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejsze-
nia

Przeksięgowa-
nia 31.21.2014

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe wartości niematerialne i 
prawne 2051,24 0,00 2051,24 0,00 0,00

Suma 2051,24 0,00 2051,24 0,00 0,00

2. Rzeczowe aktywa trwałe 

PLN PLN PLN PLN PLN

Wartość brutto 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowa-
nia 31.12.2014

Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urządzenia techniczne 5 973,99 0,00 0,00 0,00 5 973,99

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 5 973,99 0,00 0,00 0,00 5 973,99

Umorzenie 01.01.2014 Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowa-
nia 31.12.2014

Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urządzenia techniczne 99,57 1 194,84 0,00 0,00 1 294,41

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Suma 99,57 1 194,84 0,00 0,00 1 294,41

Wartość netto
01.01.2014 Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowa-

nia
31.12.2014

Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urządzenia techniczne  5 874,42 0,00 1 194,84 0,00 4 679,58

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 5 874,42 0,00 1 194,84 0,00 4 679,582

 

3. Należności długoterminowe 
 
Nie dotyczy.

4. Inwestycje długoterminowe 

Nie dotyczy.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

6. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych

Nie dotyczy

7. Należności krótkoterminowe

Na  kwotę  należności  wykazaną  w  bilansie  sporządzonym  na  dzień  31.12.2014  składają  się
następujące pozycje:

PLN
Należności z tytułu VAT naliczonego 8 654,00
Zapłaty i nadpłaty na zobowiązania bez otrzymanych fak-
tur

8 668,39

Inne należności (w tym kwoty do wyjaśnienia) 187,00

Należności z tyt wynagrodzeń 378,87

Suma 17 888,26

8. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe w bilansie na 31 grudnia 2014 składają się z:
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8.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne PLN

Środki pieniężne w kasie 0,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym, głównym 8 791,95

Inne środki pieniężne 0,00

Inne aktywa pieniężne 0,00

Suma 8 791,95

 
Stan  środków  pieniężnych  na  rachunkach  bankowych  jest  zgodny  ze  stanem  na  wyciągach
bankowych na 31.12.2014.

8.2. Pozostałe aktywa finansowe

Pozostałe aktywa finansowe PLN

Jednostki FIO TFI Skarbiec Depozytowy 2 853 412,84

Suma 2 853 412,84

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

9.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie dotyczy.

9.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie dotyczy.

10.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nie dotyczy.

11.Fundusze własne

31.12.2014

Fundusz statutowy 2 600 000,00

Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00

Wynik finansowy netto roku 269 193,39

Suma 2 869 193,39

Funduszu zapasowego w roku 2014 r. nie tworzono.
Zarząd  Fundacji  uchwalił,  że  nadwyżka  przychodów  nad  kosztami  z  roku  2014  zostanie
przeznaczona w całości na podstawowe cele statutowe fundacji i zwiększy przychody roku 2015.

12.Rezerwy 

Nie dotyczy.
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13.Zobowiązania długoterminowe

Nie dotyczy.

14.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się następujące salda:

14.1. Inne zobowiązania

PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 12 110,64

Zobowiązania z tytułu podatku PIT-4 1 366,00

Zobowiązania z tytułu ZUS 45,00

Inne zobowiązania 2057,60

Suma 15 579,24

15.Przychody i koszty działalności statutowej

Fundacja prowadziła w 2014 roku nieodpłatną działalność statutową.  Fundacja nie prowadziła w
2014 rok działalności gospodarczej. Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego jest zakwalifiko-
wana do podatników, o których mowa w art. 17, ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych i nie osiąga przychodów, o których mowa wart. 17 ust. 1a.

15.1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

PLN

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

   a) Przychody z tytułu darowizn finansowych 0,00

   b) Przychody z tytułu darowizn rzeczowych 0,00

Darowizny pieniężne od darczyńców przekraczające jednorazowo 15 000,00 zł i w sumie od jednego
darczyńcy przekraczające łącznie 35 000,00 zł. nie wystąpiły.

15.2. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

PLN

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 115 766,99

   a) Przyznane i wypłacone stypendia naukowe i nagrody naukowe 115 766,99
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15.3. Koszty administracyjne

PLN

Koszty administracyjne 6 861,24

   a) Zużycie materiałów i energii 0,00

   b) Usługi obce 4 810,00

      - Usługi księgowe 4 700,00

      - Opłaty i prowizje bankowe 110,00

      - Usługi prawne i podatkowe 0,00

   c) Podatki i opłaty 0,00

   d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

      - Umowy o dzieło 0,00

   e) Amortyzacja 2 051,24

   f) Pozostałe 0,00

15.4. Pozostałe przychody
PLN

Pozostałe przychody 228 828,91

   a) Otrzymane przychody niepieniężne w postaci upustu na czynszu mieszkania 420,63

   b) Przychody inne 378,39

   c) Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2012 228 029,89

15.5. Przychody finansowe
PLN

Przychody finansowe 300 036,40

   a) Przychody ze zbycia jednostek TFI FIO Skarbiec Depozytowy 116 000,00

   b) Bilansowy wzrost wartości TFI FIO Skarbiec 184 036,40

15.6. Koszty finansowe
PLN

Koszty finansowe 137 043,69

   a) Wyksięgowanie zbytych jednostek TFI FIO Skarbiec Depozytowy 112 184,54
   b) Odpisy z tytułu zmniejszenia wartości TFI FIO Skarbiec (odwrócenie wyceny  bilan-
sowej TFI FIO na rok 2012) 24 859,15

15.7. Wynik finansowy i dane do deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/O za 2014 rok

15.7.1.  Wynik finansowy z rachunku wyników
PLN

Razem przychody bilansowe 528 865,31

Razem koszty  bilansowe 259 671,92

Wynik finansowy ogółem 269 193,39

   Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

   Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 269 193,39
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15.7.2.  Dane do deklaracji CIT-8 i CIT-8/O za rok 2014

Wynik podatkowy za rok 2014 jest następujący:

Pozostałe przychody: 799,02
Przychody ze zbycia inwestycji TFI: 116 000,00 
Przychody podatkowe razem = 116 799,02 zł

Koszty podatkowe = Koszty bilansowe razem – Wycena bilansowa FIO z 2013 (24 859,15) –
Pozostałe koszty niepodatkowe (228 029,89) = 234 335,69 zł

Strata podatkowa =  -117 536,67zł

16.Zyski i straty nadzwyczajne

Nie dotyczy.

17.Zatrudnienie w jednostce, wynagrodzenie dla zarządu

W roku 2014 Fundacja zatrudniała 3 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.
Nie wypłacano wynagrodzenia Zarządowi Fundacji w roku 2014.

Sporządził:

30.03.2015
Data Podpis

30.03.2015

Data

30.03.2015

Podpis: Piotr Augustyn Skubiszewski, Prezes Zarządu

Data Podpis: Marcin Skubiszewski, Wiceprezes Zarządu
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