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Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych 
w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
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Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. 
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym 
osób prawnych.
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Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa FTD 2018
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Sprawozdanie finansowe      
za okres od 19-06-2018 

do 31-12-2018 r. 

FUNDACJA „Terra Desolata” 

NIP 1132977100 
REGON 380548781 

KRS 0000736650 

 



Fundacja Terra Desolata 
NIP 1132977100   REGON 380548781   KRS 0000736650   ul. Rogalskiego 5/50   03-982 Warszawa 

Informacja dodatkowa do bilansu za okres od 19-06-2018 do 31-12-2018 r. 
 

wprowadzenie 
 

Fundacja pod nazwą Fundacja Terra Desolata, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Martę 

Cywińską, Rafała Cywińskiego, Pawła Drzazgę, Konrada Jezierskiego, Iwonę Lewoc, Marcina Maciosa, Marka 

Makolę, Dagmarę Morozowicz, Kamila Niemczaka, Katarzynę Orkowską, Monikę Radzikowską, Urszulę 

Sroczyńską oraz Marcina Zielonkę zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 

lutego 2018 r. przez notariusza Elżbietę Drążek w kancelarii notarialnej przy Al. Niepodległości 159, 02-555 

Warszawa. 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 poz. 40 

oraz z 2017 r. poz. 1909) oraz Statutu. 

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Fundacja Terra Desolata została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  oraz do Rejestru 

Przedsiębiorców w KRS w dn. 16.06.2018 r. pod numerem  0000736650. 

NIP: 1132977100 

REGON: 380548781 

ul. Rogalskiego 5/50, 03-982 Warszawa 

e-mail: archeologia@terradesolata.pl 

strona www: https://terradesolata.pl/  

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjno-oświatowej, kulturalnej w 

dziedzinie archeologii i nauk historycznych, a także w zakresie wspierania, ochrony, i promocji dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 

 

1) wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii; 

2) dokumentację i inwentaryzację obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych; 

3) zastosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych; 

4) ustalania standardów i procedur rewitalizacji zabytków; 

5) analizę i rekonstrukcję zabytkowego krajobrazu; 

6) interdyscyplinarną analizę zabytków ruchomych i nieruchomych; 

7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, a w 

szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem 

Fundacji; 

8) działalność edukacyjną i oświatową, poprzez promocję dziedzictwa kulturowego  

m. in. rekonstrukcję historyczną, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

9) organizowanie i wspieranie konferencji naukowych o tematyce związanej z ochroną  

i promocją dóbr kultury, w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego; 

10) organizowanie i wspieranie wystaw o tematyce związanej z ochroną i promocją dóbr kultury, w 

szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego; 

11) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w formie publikacji naukowych  

i popularnonaukowych; 

12) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i 

finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu; 

13) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz 

przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych; 

14) upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji: w Internecie, w środkach masowego 

przekazu, w tym w formie audycji, filmów, artykułów oraz reportaży i wywiadów w prasie, radio, telewizji oraz 

za pomocą działalności wydawniczej; 

15) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie 

porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania; 

16) współpracę międzynarodową na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego z instytucjami, organizacjami i 

osobami z zagranicy dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą. 

https://terradesolata.pl/
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Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji jest Zarząd, który składa się z następujących osób: 

 

 Iwona Lewoc – Prezes 

 Kamil Niemczak – Viceprezes 

 Marcin Zielonka – Dyrektor 

 Monika Radzikowska – Członek Zarządu 

 Marek Makola – Członek Zarządu 

 Rafał Cywiński – Członek Zarządu 

 

Organem nadzorującym prace Zarządu jest Rada Fundatorów w następującym składzie: 

 

1. Konrad Jezierski 

2. Marta Cywińska 

3. Paweł Drzazga 

4. Marcin Macios 

5. Dagmara Morozowicz 

6. Katarzyna Orkowska 

7. Urszula Sroczyńska 

 

 
Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości i składa się z: 

 bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018, którego suma bilansowa wynosi 8462,23. 

 rachunku wyników za okres od 19.06.2018 do 31.12.2018 wykazującego zysk w wysokości 762,23 

 informacji dodatkowej. 

Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej dokumentów źródłowych, w 

formie opisowej.  

 

Zasady rachunkowości: 

 

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o 

rachunkowości. 

 

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie 

i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad 

określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. 

 

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w 

sposób ciągły. Dochód jest przeznaczany na cele statutowe i korzysta ze zwolnienia z pdop na podstawie art. 17 

ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

 

 

BILANS 
B.  AKTYWA OBROTOWE 

III.  Inwestycje krótkoterminowe wykazane w wysokości 8462,23 zł, stanowią środki pieniężne na 

rachunkach bankowych. 

Środki pieniężne zostały wykazane w wartości nominalnej.  

 
SUMA  AKTYWÓW  8462,23 

 

A.   FUNDUSZE WŁASNE 

I. Fundusz statutowy wykazano w wysokości funduszu założycielskiego w kwocie 7700,00 zł. 

IV. Zysk netto  762,23  

     

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
A.  Przychody z działalności statutowej Fundacji w okresie sprawozdawczym, w wysokości 

3940,00 zł stanowiły darowizny(2940,00) oraz dofinansowanie zadania przez Fundację 

Szkatułka (1000,00). 

B.  Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji w okresie sprawozdawczym, w wysokości 

    ( -2901,47) zł stanowiły wydatki poniesione na realizację działań edukacyjnych  

 i naukowo-badawczych. 

O. Wynik finansowy ogółem za okres sprawozdawczy  wyniósł  762,23 zł 

 

B. ZOBOWIĄZANIA  I  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA nie wystąpiły na dzień bilansowy. 

 

SUMA  PASYWÓW     8462,23 

 
 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych ani na podstawie umów cywilno-

prawnych. 

Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń. 

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

Członkowie Rady Fundatorów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciągała i nie udzielała pożyczek. 

 

Warszawa, dnia 18.03.2019 r. 

 

 

Sporządzający: Małgorzata Stankiewicz    

 

Zarząd Fundacji: 

 Iwona Lewoc – Prezes 

 Kamil Niemczak – Viceprezes 

 Marcin Zielonka – Dyrektor 

 Monika Radzikowska – Członek Zarządu 

 Marek Makola – Członek Zarządu 

 Rafał Cywiński – Członek Zarządu 

 

  

 


