Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
I.

II.

III.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/
Dane o fundacji:
Nazwa: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Siedziba: ul. Długa 44/50, pok. 214, 00-241 Warszawa
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.08.2003
Nr KRS: 0000174572
Nr Regon: 932949234
Dane dotyczące członków organów fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Zarząd:
Witold Falkowski – Prezes Zarządu
Szymon Chrupczalski – Członek Zarządu
Mateusz Benedyk – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Dariusz Szumiło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Skrzypczak – Członek Rady Nadzorczej
Marek Scholz – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Szostak – Członek Rady Nadzorczej

IV.

V.

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.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie programów naukowych mających dostarczyć informacji istotnych ze
względu na cel Fundacji
2. Organizowanie i finansowanie:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
932949234
00-241 Warszawa ul. Długa 44/50, p. 214

KRS 0000174572 ▪ NIP 894 277 56 04 ▪ REGON
Bank: VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001

www.mises.pl ▪ mises@mises.pl ▪ +48 22 635 24 38

a. Konferencji, seminariów i zjazdów naukowych
b. Odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów
c. 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.

Raport z działań w 2012r.:
Zarząd nie podejmował uchwał o szczególnie ważnych skutkach finansowych lub
prawnych.
Wśród projektów największą popularnością cieszyły się publikacje artykułów
ekonomicznych na stronie mises.pl: Strona internetowa Fundacji w 2012 r. osiągnęła 1 303
523 odsłony przez 333 711 unikalnych użytkowników.
W ramach projektu Mises Media PL, polegającego na tłumaczeniu oraz tworzeniu filmów o
tematyce ekonomicznej, opublikowano na stronach Fundacji oraz w serwisach
społecznościowych 7 filmów z wykładami, szkoleniami i ciekawostkami
popularnonaukowymi.
Rozwijany był także projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) – regularne
spotkania, najczęściej co dwa tygodnie, odbywały się w następujących miastach w Polsce:
we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Opolu, Toruniu, Warszawie. Pojedyncze
bądź nieregularne spotkania odbywały się w kolejnych kilku miastach. W dniach 16-18
marca 2012 r. odbył się w Brzesku Zjazd KASE, w którym wzięły udział 42 osoby. Zajęcia
merytoryczne podczas Zjazdu składały się ze szkoleń z zarządzania projektami, współpracy
w grupie oraz nowatorskich, praktycznych eksperymentów edukacyjnych.
W dniach 5-9 grudnia 2012 r. odbyła się w Karpaczu I Zimowa Szkoła Ekonomiczna
Instytutu Misesa (ZSE). Udział w niej wzięło około 30 osób. W ramach ZSE uczestnicy
wysłuchali cyklu ponad 20 wykładów, które w systematyczny i całościowy sposób
przedstawiały podstawowe zagadnienia teorii ekonomii. ZSE zakończyła się egzaminem
ustnym – 3 najlepiej ocenionych uczestników egzaminu otrzymało nagrody.
W 2012 r. zakończono projekt Wikipedia 2011, w ramach którego utworzono bądź
poprawiono 36 haseł encyklopedycznych związanych z austriacką szkołę ekonomii.
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W 2012 r. odbywały się także zajęcia w szkołach w ramach projektu Lekcje ekonomii.
W 2012 r. na Kryzys Blogu Instytutu Misesa – osobnej stronie poświęconej omawianiu
przyczyn i przebiegu kryzysu zadłużeniowego krajów strefy euro - zamieszczono 63 wpisy.
W 2012 r. nakładem Fundacji ukazały się następujące książki :
• Adam Heydel, Dzieła zebrane, t. 1 i 2.
• Henry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji.
Eksperci i prezes Instytutu wypowiadali się także w lokalnych i ogólnopolskich mediach na
tematy związane z misją Instytutu (m.in. w „Rzeczpospolitej”, Radiu WNET, „Private
Banking”).
VI.

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 Fundacja otrzymała środki od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
"Przyjazna Szkoła": umowa z 2011 r. o dotację na Letnie Seminarium Ekonomiczne
w kwocie 18 883,40 zł.

VII.

Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
30.03.2011 r.
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje pozycje (zgodnie z PKD 2007):
a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
b) 58.11.Z Wydawanie książek
c) 58.13.Z Wydawanie gazet
d) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
e) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
f) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
g) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
h) 63.12.Z Działalność portali internetowych
i) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
j) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
k) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
l) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
m) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
n) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
o) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
p) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
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q) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
r) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
s) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
t) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
VIII.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 543 141,26 zł
W tym:

Ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0 zł

Z darowizn: 364 522,18 zł

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
83 067,32 zł

IX.

Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 511 613,89 zł
 zużycie materiałów i energii: 2 243,61 zł
 usługi obce: 13 241,49 zł
 podatki i opłaty: 818,34 zł
 pozostałe koszty rodzajowe: 886,48 zł
 wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 707,68 zł
Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.

X.

Informacje o osobach zatrudnionych:
a. W 2012 r. Fundacja zatrudniała jednego pracownika (luty – lipiec 2012 r.).
b. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu
członkostwa w tych organach.

XI.

Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 84 124,00
W tym:
- wynagrodzenia: 84 124,00
- nagrody: -- premie: -Wynagrodzenia i koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło bądź umów zlecenie
wyniosły 66 524,00 zł.

XII.

Informacje o udzielonych pożyczkach:
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Fundacja w 2012 r. nie udzielała pożyczek
XIII.

Informacje o posiadanym majątku:
a. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 26 687,74 zł
Bank: VW Bank direct Polska
Fundacja nie nabywała i nie posiadła papierów wartościowych.
b. Informacje o nabytych nieruchomościach:
W 2012 r. Fundacja nie była właścicielem ani nie nabyła nieruchomości.
c. Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
W 2012 r. Fundacja nie nabywała innych środków trwałych. Fundacja posiada
środek transportu (wartość na koniec roku 11 000 zł).
d. Informacje statystyczne:
Aktywa trwałe: 16 098, 95 zł
Aktywa obrotowe: 102 300,71 zł
Zobowiązania: 53 898,89zł (w całości zobowiązania krótkoterminowe)

XIV.

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o ich wynikach finansowych:
W 2012 r. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe bądź
samorządowe.

XV.

XVI.

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń wynosiły na początek
2012 r. 1 795,64 zł i na koniec 2012 r. 338, 43 zł
Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W 2012 r. w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.
Podpisy

Zatwierdzone:
Warszawa, 30 czerwca 2013 r.
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