Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja Filharmonii Warszawskiej ustanowiona zosta a w dniu 20 wrze nia 1991 roku aktem
notarialnym Rep. A-3568/91. Jest zarejestrowana w Krajowy Rejestrze S dowym (KRS) pod numerem
0000150604, a w a ciwym s dem jest dla niej S d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Fundacja dzia a na podstawie Statutu z dnia
05.01.1993 r. i powo ana zosta a na czas nieokre lony.
Siedziba Fundacji mie ci si przy ulicy Jasnej 5 w Warszawie.
Regon 016350259 nadany przez Urz d Statystyczny,
NIP 525-21-82-227 nadany przez Urz d Skarbowy
Rad Fundacji Filharmonii Warszawskiej stanowi :
1.
2.
3.
4.
5.

Przewodnicz cy Wojciech Nowak, zam. 02-777 Warszawa, ul. Cynamonowa 2 m 37
Jerzy Cembrzy ski, zam. 02-786 Warszawa, ul. ZWM 5 m 8
S awomir Kaszuba, zam. 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 6
Marianna Nieciecka, zam. 01-138 Warszawa, ul. P ocka 16 m 25
Aneta Nowak, zam. 00-199 Warszawa, ul. Pokorna 2 m 740.
Zarz d Fundacji reprezentuj :

1. Prezes Tadeusz Boniecki, zam. 05-822 Milanówek, ul. Jasna 22A
2. Wiceprezes Jolanta Bili ska, zam. 04-302 Warszawa, ul. Osowska 23 m 5
3. Cz onek zarz du Iwona Bogacz, zam. 01-456 Warszawa, ul. Kr powieckiego 11 m 74.
G ównym celem Fundacji jest ochrona dotychczasowego dorobku ponad 100 lat istnienia
Filharmonii w Warszawie oraz rozszerzenie kontaktów kulturalnych Filharmonii Narodowej poza
granicami kraju. Fundacja Filharmonii Warszawskiej od pocz tku swojej dzia alno ci wspiera i promuje
Filharmoni Narodow b d c wspó organizatorem wydarze artystycznych zarówno w kraju jak i poza
jego granicami.
Maj tek fundacji stanowi zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo zakupiony w firmie „Us ugi
Informatyczne” G. K pi ski, 2 drukarki: HP Laser Jet 1320 z marca 2006 roku i HP Laser Jet 470 z 2008
roku. W roku 2014 zosta zakupiony nowy komputer stacjonarny, monitor DELL Inspiron i urz dzenie
wielofunkcyjne Xerox 66xx. W grudniu 2015 roku Fundacja kupi a laptopa Dell Inspiron
13/8GB/256SSD a w marcu 2017 komputer Dell Pro OptiPlex AIO. W listopadzie zakupiono na potrzeby
Fundacji Laptopa HP Ultrabook.
Fundacja Filharmonii Warszawskiej od 2015 roku ma podpisan umow licencyjn C00082/2015
z firm Microsoft S.A., na czas nieokre lony, na korzystanie z programów w systemie „Xpertis jTerm
12.40” w chmurze (program kadrowo-p acowy, finansowo-ksi gowy i bankowo elektroniczna).
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Programy posiadaj zabezpieczenie antywirusowe i s kopiowane zapasowo na bie co, a dost p
do danych zabezpieczony jest has em.
Dotychczasowe programy FIKS-j i Kali do roku 2014 w cznie s nadal dost pne i
zabezpieczone.
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy jednostki, którym jest rok kalendarzowy 2018,
z za o eniem kontynuowania dzia alno ci Fundacji w latach nast pnych, przy braku okoliczno ci jej
zagra aj cych. Fundacja Filharmonii Warszawskiej prowadzi ksi gi rachunkowe w systemie
komputerowym, oparte na zak adowym planie kont okre laj cym zasady klasyfikacji zdarze
gospodarczych wg wykazu kont ksi gi g ównej. Ksi gi rachunkowe obejmuj zbiory zapisów
ksi gowych, zestawie obrotów i sald ksi gi g ównej oraz ksi g pomocniczych.
Aktywa i pasywa wyceniane s na dzie bilansowy w nast puj cy sposób:
rodki trwa e wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
nale no ci wg kwoty wymagalnej zap aty,
zobowi zania wg kwot wymagalnych,
koszty zakupów bezpo rednio w koszty,
ewidencja wg kosztów imprez na kontach zespo u 5.
Fundacja sk ada miesi czne deklaracje o podatku od towarów i us ug VAT-7 do I Urz du
Skarbowego Warszawa- ródmie cie, ul. Lindleya 14, roczne deklaracje o pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy PIT-4R i o zrycza towanym podatku dochodowym PIT-8AR.
Fundacja posiada konto bankowe w Banku PEKAO S.A., gdzie lokuje te swoje pieni dze.
Fundacja Filharmonii Warszawskiej realizuje swoje cele dost pnymi rodkami, a w szczególno ci
poprzez:
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie w Filharmonii Narodowej koncertów artystów i zespo ów
z ca ego wiata, zarówno tych renomowanych, jak i rozpoczynaj cych dopiero swoj karier ,
- pomoc w organizacji i finansowaniu przedsi wzi s u cych kultywowaniu tradycji polskiej muzyki
oraz pomoc w upowszechnianiu osi gni muzyki i sztuk plastycznych ca ego wiata,
- wspieranie dzia a propaguj cych wspó czesn twórczo muzyczn ,
- pomoc w organizacji i finansowaniu przedsi wzi maj cych na celu rozszerzenie wymiany kulturalnej
Filharmonii Narodowej z o rodkami kulturalnymi i twórczymi na ca ym wiecie
- pomoc w finansowaniu zakupów instrumentów muzycznych i innego wyposa enia potrzebnego dla
modernizacji Filharmonii Narodowej,
- inicjowanie i popieranie dzia alno ci wydawniczej, fonograficznej, filmowej i innej maj cej na celu
utrwalanie dorobku Filharmonii Narodowej.

2

