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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami Zarząd Fundacji „INSTYTUT MIKROMAKRO” przedstawia sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy kończący się dnia 31.12 2009r., na które składa się:
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r.
 Rachunek wyników za okres od 21.09.2009 do 31.12.2009r.
 Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawy o
rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.

Zarząd Fundacji

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok
1.

Nazwa organizacji:
FUNDACJA „INSTYTUT MIKROMAKRO”
Siedziba organizacji:
02-792 Warszawa, ul. F. M. Lanciego 13, lok. 149

2.

Podstawowy przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
8230Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
(PKD 2007)

3.

Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data wpisu: 21.09.2009 r.
Nr KRS:
0000337473
NIP:
9512293688
REGON:
142025412-00026

4.

5.

Zarząd organizacji:
1. Sławomir Kosieliński – Prezes
2. Piotr Rutkowski –Wiceprezes
3. Dariusz Bogucki – Członek Zarządu
Cele statutowe organizacji:
-

-

6.

promocja i wpieranie strategicznego myslenia oraz działania w sferze rozwoju cywilizacyjnego,
społecznego gospodarczego Polski,
promocja i wspieranie twórczego, aktywnego, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów
społecznych, kulturowych i gospodarczych wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju
nowoczesnych technologii,
lokalizacja, uświadamianie i wspieranie kluczowych, strategicznych czynników zrównoważonego
rozwoju oraz doskonalenie umiejętności ich wykorzystania rzecz tworzenia warunków sprzyjających
poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej i cywilizacyjnej kraju.

Swoje cele fundacja realizuje między innymi poprzez:
-

-

-

-

organizację konferencji, sympozjów, wystaw, seminariów i innego rodzaju spotkań czy imprez
masowych mających na celu gromadzenie i wymianę informacji oraz propagowanie idei rozwijanych
przez Fundację,
prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów,
wykładów, odczytów, wydawanie publikacji edukacyjnych jak również tworzenie oraz prowadzenie
instytucji edukacyjnych,
opracowywanie raportów, analiz, zestawień statystycznych, opracowań typu foresight, ekspertyz,
programów i strategii rozwoju oraz kampanii społecznych,
prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w tym m.in. inicjowanie i prowadzenie
interdyscyplinarnych badań ba temat kluczowych czynników strategicznego rozwoju cywilizacyjnego
oraz tworzenie i prowadzenie instytucji naukowo-badawczych,
uczestnictwo w krajowych i miedzynarodowych programach naukowo-badawczych i eksperckich.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 21.09.2009 do 31.12.2009r. sporządzone zostało przy założeniu
kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy
niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z
późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nie
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.).
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe fundacji „INSTYTUT MIKROMAKRO” z siedzibą w Warszawie, ul. F. M. Lanciego
nr 13, lok.149, 02-792 Warszawa, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi i nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.).
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 21 września roku do 31 grudnia 2009 roku.
Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację w dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszej niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie
zakresie. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
działalności przez Fundację.
3. Stosowane metody i zasady rachunkowości
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:
Składnik aktywów/pasywów
Udzielone pożyczki i
należności
Rzeczowe składniki aktywów
obrotowych
Zobowiązania, kredyty
bankowe

Sposób wyceny do bilansu na dzień bilansowy
Kwota wymaganej zapłaty powiększona o naliczone odsetki (z zachowaniem
zasady ostrożności), pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość należności.
Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto na
dzień bilansowy.
Kwota wymagająca zapłaty (wartość nominalna powiększona o należne na
dzień bilansowy odsetki).

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy fundacji za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i
kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody obejmują następujące pozycje:
1. otrzymane darowizny
2. przychody finansowe – odsetki od rachunku

15.000,11
15.000,00
0,11

Koszty działalności fundacji obejmują następujące pozycje:
1. koszty realizacji celów statutowych
2. koszty administracyjne

15.000,11
15.000,00
0,11

Do dnia 31 grudnia 2009 roku nie został opłacony Fundusz Założycielski Fundacji w kwocie 3.000,00

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania finansowego

Zarząd Fundacji

