SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa - za rok 2008

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

I. Dane o organizacji pożytku publicznego:

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
ul. Długa 44/50, pok. 214, 00-241 Warszawa
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 17.08.2003 pod numerem 0000174572
REGON 932949234
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu - Witold Falkowski
Członek Zarządu - Juliusz Jabłecki
Członek Zarządu - Łukasz Piotr Szostak
Członek Zarządu - Dariusz Szumiło
Członek Zarządu - Anna Gruhn

Skład Komisji Rewizyjnej:
Radosław Woj ty szyn
Piotr Mastalarz
Szymon Jezierski

II. Zasady, formy i zakres działalności:

Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa" (zwana dalej „Fundacją")
ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola Machaj a aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Beatę Gniewek w Kancelarii Notarialnej S.C. Joanna Gawron - Jedlikowska, Beata
Gniewek we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 8 m. 1 (Repertorium A nr 1847/2003), działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr
46, poz. 203) oraz postanowieo niniejszego statutu.
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne
Warszawa. Dla wykonywania swych zadao statutowych Fundacja może prowadzid działalnośd poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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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 dostarczyd informacji istotnych ze względu na cel
Fundacji,
2. organizowanie i finansowanie:
1) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
2) odczytów, kursów, szkoleo, warsztatów.
3) konkursów na prace naukowe,
3. współpracę i koordynację działao z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji,
4. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu rozwoju bazy badawczej,
5. działalnośd 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 przedsięwzięd lub
pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
W 2008 roku Fundacja przygotowywała do wydania kolejną ważną publikację: J. H. de Soto,
Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. We wrześniu odbyło się trzydniowe Letnie
Seminarium Austriackie w Lubeni koło Rzeszowa. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Rozwijała się
działalnośd samokształceniowych Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE). Szczególnie
aktywne kluby w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu otrzymały dodatkowe materiały
ułatwiające identyfikację wizualną (rollupy) oraz zestawy książek. Przedstawiciele Instytutu wzięli
udział w kilkunastu konferencjach i seminariach w kraju i za granicą, m.in. w konferencji European
Resource Bank w Tbilisi. Specjaliści Instytutu występowali publicznie w mediach, m.in. w
„Dzienniku", na antenie radia Olsztyn, radia Kampus, radia PIN, oraz na konferencjach i
seminariach organizowanych przez różne instytucje i organizacje. Na zaproszenie szefów firm
Bahlsen i JC & Partners Warsaw Instytut realizował program szkoleo dla pracowników działu
menedżerskiego. We współpracy ze szkołami wolontariusze z krakowskiego KASE przeprowadzili
kilkadziesiąt lekcji o tematyce ekonomicznej.
W roku 2008 Zarząd nie podejmował uchwał o szczególnie ważnych skutkach finansowych i
prawnych.
III. Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .

Działalnośd gospodarcza w roku 2008 nie była podjęta.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji - w załączeniu
V. W roku 2008 Fundacja uzyskała przychody netto na ogólną wartośd 167204,83 zł, w tym:
- Darowizny- 88282,33zł,
- Opłata konferencyjna- 24932,50zł,
- Za literaturę i gadżety z logo- 53990,00zł,
VI. W roku 2008 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartośd 80854,65 zł, w tvm:
- zużycie materiałów i energii: 21115,65 zł;
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- usługi obce - 24985,24 zł;
- podatki i opłaty: 1418,80 zł (w tym podatek akcyzowy: 0 zł);
- wynagrodzenia:45869,00 zł;
- pozostałe koszty rodzajowe: 33602,25 zł;
- wartośd sprzedanych towarów i materiałów: 5776,92 zł.
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.

VII
a. W roku 2008 Fundacja nie zatrudniała pracowników
b. Koszty wynagrodzeo wynoszą 45869,00 zł. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie
otrzymywali wynagrodzeo z tytułu członkostwa w tych organach. Kwota 45869,00 zł stanowi
wynagrodzenia i koszty wynagrodzeo z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenie.
c. Nie dotyczy.
d. Dane jak w pkt. VII lit. b.
e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f. Na dzieo 31.12.2008 roku Fundacja posiadała 48 986, 65 zł na rachunku bankowym w banku
Volkswagen Bank Polska.
g. Nie dotyczy.
h. Nie dotyczy.
i. Fundacja nie nabyła środków trwałych.
j. Wartości aktywów i zobowiązao Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wynoszą:
-Aktywa 58 698,98 zł
-Zobowiązania 16 406,91 zł.
VIII. Fundacja w roku 2008 nie miała żadnej zleconej działalności przez podmioty paostwowe
i samorządowe.
IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeo i innych świadczeo - 1219,40 zł
W roku 2008 w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.
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