Warszawa, 20.06.2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r, w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji – Dz. U. Nr 50/01, poz 529 – przedstawiamy sprawozdanie
merytoryczne z działalności Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa, będącej organizacją
pożytku publicznego, za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

I. Dane o organizacji pożytku publicznego:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
ul. Kryniczna 12/14 lok. 5, 03-934 Warszawa
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 17.08.2003 pod numerem 0000174572
REGON 932949234
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu

- Witold Falkowski (Warszawa)

Członek Zarządu - Juliusz Jabłecki (Wrocław)
Członek Zarządu - Łukasz Piotr Szostak (Wrocław)
Członek Zarządu - Dariusz Szumiło (Wrocław)

Skład Komisji Rewizyjnej:
Radosław Wojtyszyn
Piotr Mastalarz
Szymon Jezierski

II. Zasady, formy i zakres działalności:
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne
Warszawa. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Cele statutowe Fundacji:
1. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze szczególnym
uwzględnieniem nauki ekonomii, dorobku szkoły austriackiej ekonomii oraz klasycznego
liberalizmu,
2. działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności
jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie programów naukowych mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na cel
Fundacji,
2. organizowanie i finansowanie:
1) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
2) odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów.
3) konkursów na prace naukowe,
3. współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji,
4. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu rozwoju bazy badawczej,
5. działalność wydawniczą,
6. prowadzenie akcji informacyjnych;
7. finansowanie stypendiów dla osób realizujących cel Fundacji
8. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów,
w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub
pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
Realizacja celów statutowych w 2007 r.:
W 2007 Instytut opublikował pierwsze polskie tłumaczenie całości traktatu ekonomicznego Human
Action Ludwiga von Misesa. Z tej okazji 27 X 2008 odbyła się w Warszawie międzynarodowa
konferencja „Mises – obrońca cywilizacji i ekonomii”. Jej współorganizatorami były: Fundacja
Odpowiedzialność Obywatelska i Stowarzyszenie Koliber. Na zaproszenie Fundacji Atlas z USA
prezes i członek Zarządu (Łukasz Szostak) uczestniczyli w Liberty Forum w Filadelfii. Instytut
rozpoczął prace nad tłumaczeniem kolejnego dużego działa ekonomicznego – książki J. H. De Soto
Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Informacje o działalności Instytutu były prezentowane
w mediach (m.in. „Wprost”, „Najwyższy Czas”, „Nowe Państwo”).
W roku 2007 Zarząd nie podejmował uchwał o szczególnie ważnych skutkach finansowych i
prawnych.
III. Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .
Działalność gospodarcza w roku 2007 nie była podjęta.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji - w załączeniu
V. W roku 2007 Fundacja uzyskała przychody netto na ogólną wartość 97173,43 zł, w tym:
- Darowizny- 31815,30zł,
- Opłata konferencyjna- 15805,50zł,
- Za literaturę- 37174,01zł,
- Przychody pozostałe- 12378,62zł.
VI. W roku 2007 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartość 80854,65 zł, w tym:
- zużycie materiałów i energii: 1469,67 zł;
- usługi obce – 8915,35 zł;
- podatki i opłaty: 56,90 zł (w tym podatek akcyzowy: 0 zł);
- wynagrodzenia:14828,00 zł;
- pozostałe koszty rodzajowe: 19404,73 zł;
- wartość sprzedanych towarów i materiałów: 36180,00 zł.
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.
VII.
a. W roku 2007 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

b. Koszty wynagrodzeń wynosiły 14828,00 zł. Cała kwota stanowiła wynagrodzenia i koszty
wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenie.
c. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu
członkostwa w tych organach.
d. Wydatki na wynagrodzenia i koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenie
łącznie wyniosły 14828,00 zł.
e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f. Na dzień 31.12.2007 roku Fundacja posiadała 18362,98 zł na rachunku bankowym w banku
Volkswagen Bank Polska.
g. W roku 2007 Fundacja nie posiadała żadnych obligacji, udziałów ani akcji.
h. W roku 2007 Fundacja nie posiadała żadnych nieruchomości.
i. W roku 2007 Fundacja otrzymała w darze samochód Nissan Infiniti o wartości 15000 zł.
j. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych:
-Aktywa: 44537,67 zł
-Zobowiązania – 37022,25 zł
VIII. Fundacja w roku 2007 nie miała żadnej zleconej działalności przez podmioty państwowe
i samorządowe.
IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń – 1020 zł.
Formularze CIT-8 i CIT-8/0 złożone za rok 2007 w załączeniu.

W roku 2007 w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Warszawa, 20.06.2008 r.

