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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;

• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY POLSKA

Kraj          POLSKA Województwo
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica FOKSAL Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-366 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 222668075

Nr faksu 222668076 E-mail biuro@adra.pl Strona www www.adra.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14213118900000 6. Numer KRS 0000342704

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Piotr Nowacki - prezes zarządu
Beata Dąbrowska - członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Paweł Lazar - przewodniczący Rady
Maksymilian Szklorz - sekretarz Rady
Tomasz Kosowski - członek Rady
Adam Ples - członek Rady
Andrzej Cichy - członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności 
dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w 
rozwoju indywidualnych osób jak również całych społeczeństw w 
Polsce jak i zagranicą. Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie 
pomocy w zapewnieniu zdrowia, edukacji, żywności oraz 
promowaniu i stymulowaniu przedsiębiorczości, a także 
przeciwdziałanie patologiom społecznym mając na uwadze 
godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, 
światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalność charytatywną;
3. rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5. ochronę i promocję zdrowia;
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
11. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;
14. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
16. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
18. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
19. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20. promocję i organizację wolontariatu;
21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Zrealizowano następujące projekty:

1. Pomoc dzieciom Rwandy

2. Pomoc Dzieciom Ukrainy

3. Pomoc Dzieciom Pakistanu

4. Pomoc powodzianom

5. Pomoc Haiti

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

522

2

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Fundacja ADRA Polska w roku 2011 dzięki ofiarności ludzi dobrej 
woli oraz zaangażowanym wolontariuszom udzieliła pomocy w 
ramach 5 projektów 522 osobom o wartości 111 892,76 zł
Wolontariusze Fundacji przepracowali łącznie 1 269 godzin o 
wartości 25 380 zł.
Rada Fundacji roku 2011 podjęła 4 uchwał a Zarząd Fundacji 3
uchwały.

Zrealizowano następujące projekty:

Pomoc dzieciom Rwandy:

Fundacja ADRA Polska w ramach tego projektu realizowała na 
terenie Rwandy:
a) poprzez dwóch wolontariuszy zajęcia edukacyjne dla dzieci - 
arteterapie oraz warsztaty komputerowe oraz treningi lepszego 
rozumienia dzieci i komunikacji z nimi. Wolontariusze w roku 
2011 przepracowali w tym projekcie łącznie 720 godzin o wartości 
14 400 zł (720 godzin x 20 zł).
b)  przekazano ubogim dzieciom z Rwandy 27 używanych 
wózków inwalidzkich oraz 5 par kul o wartości 21 750 zł.
c) wsparto realizację projektów pomocy dzieciom w Rwandzie 
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pt. " Uczmy niewidome 
dzieci" oraz "Zdrowie dla wszystkich - budowa toalet bez barier 
oraz nauka higieny w szkołach podstawowych w Rwandzie" w 
kwocie 10 366,61 zł oraz przepracowano łącznie 170,5 godzin o 
wartości 3410 zł na potrzeby wsparcia realizacji ww. projektów.

Pomoc Dzieciom Ukrainy:

Przekazano ubogim dzieciom na Ukrainie odzież oraz żywność 
22 050 zł. Wolontariusze przepracowali łącznie 287,5 godzin o 
wartości 5750 zł (287,5 godzin x 20 zł). Pomoc udzielono łącznie 
220 osobom w potrzebie w tym głównie dzieciom z domów 
dziecka.

Pomoc Dzieciom Pakistanu:

Przekazano 5000 USD dla partnera ADRA Pakistan w Pakistanie 
celem pomocy szkole podstawowej, która ucierpiała w czasie 
powodzi w miejscowości Thatta. Zgodnie z sugestią partnera ww. 
środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu wodociągu 
dostarczającego wodę pitną do tej szkoły. W szkole tej uczy się 
100 dzieci. 

Pomoc powodzianom:

Wolontariusze przepracowali łącznie 65,5 godziny o wartości 
1310 zł w celu zakończenia i podsumowania akcji osuszania 
mieszkań powodzian.

Pomoc Haiti:

Wolontariusze przepracowali łącznie 25,5 godziny o wartości 510
zł w celu zakończenia i podsumowania akcji pomocy Haiti.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94,99,Z
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat)

85,200.07 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 83,575.59 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,624.48 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 53,176.15 zł

0.00 zł

53,175.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 

majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0.36 zł

8. Z innych źródeł 30,400.44 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 

najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 96,598.52 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 

publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 

świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 

pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

90,092.40 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

6,506.12 zł 0.00 zł

1,759.99 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 

art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 

zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 

użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 

następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.4 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w 

tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

522.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 

tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 520.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym

12,120.24 zł

w 

tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

12,120.24 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 

organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 

i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 

innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,167.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 

sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 

organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 

innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,167.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 3,000.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Działalność 
charytatywna

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 

sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 

administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 

sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 

badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 

2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 

lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 

kontroli
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BILANS
sporządzony na dzień: 2011-12-31

2011-01-01 2011-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 65,338.24 24,038.62

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

29,903.38Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 35,434.86

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Izabela Diduszko Piotr Nowacki

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

4,230.29

19,808.33

ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY 
POLSKA
00-366 WARSZAWA
FOKSAL 8
0000342704

1 Środki pieniężne 35,434.86 19,808.33

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 65,338.24 24,038.62

A. Fundusze własne 30,000.00 18,601.55

I. Fundusz statutowy 30,000.00 30,000.00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0.00 -11,398.45

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0.00 0.00

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 -11,398.45

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35,338.24 5,437.07

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4,942.80 5,437.07

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 4,942.80 5,437.07

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 30,395.44 0.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 30,395.44 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 65,338.24 24,038.62
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2011-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 172,547.28 83,575.59

I. Składki brutto określone statutem 0.00 0.00

II. Inne przychody określone statutem 172,547.28 83,575.59

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 172,547.28 83,575.59

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 0.00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 166,012.80 90,092.40

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

166,012.80 90,092.40

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 0.00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

6,534.48 -6,516.81

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

0.000.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 223.25 1,624.48

0.000.00Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 164.88 49.62

Sporządzono dnia

ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY 
POLSKA
00-366 WARSZAWA
FOKSAL 8
0000342704

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 6,534.48 6,506.12

2,628.833,251.65Usługi obce2

3,030.092,168.13Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

387.13288.82Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 661.00 410.45

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0.00 0.00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

223.25 -11,398.45

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 223.25 -11,398.45

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 -11,398.45

0.00223.25Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Izabela Diduszko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Nowacki

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

Charakterystyka stosowanych metod wyceny 

A - Aktywa trwałe:  nie występują
B - Aktywa obrotowe: 
I - Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych : nie występują
II - Należności krótkoterminowe wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, na dzień bilansowy wykazano w 
pozycji B II w kwocie 4 230,29 zł
III - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.
1 Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, a znajdujące się na rachunkach waluty obce 
według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy, wykazano je w pozycji B II 
1  w kwocie 19 808,33  zł

II

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
finansowego majątku trwałego. 

W Fundacji ADRA Polska nie nastąpiły żadne zmiany w wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz finansowego majątku trwałego, gdyż fundacja nie nabywała, nie przekazywała i nie umarzała 
żadnych składników majątkowych. 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty,

Wyszczególnienie zobowiązań                    Razem na:                                Z tego płatne na
01-01-2011 31-12-2011 01-01-2012 31-12-2012

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:     4 942,80 5437,07 5437,07
1 z tytułu dostaw i usług               366,79 2512,50 2512,50
2 z tytułu podatków i ceł               889,52 70,00 70,00
3 z tytułu rozliczeń z pracownikami          2 686,43 1854,51 1854,51
4 inne 1000,06 1 000,06 1 000,06

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty

Wyszczególnienie należności                     Razem na:                                Z tego płatne na
01-01-2011 31-12-2011 01-01-2012 31-12-2011

Należności krótkoterminowe w tym      29 903,38 4 230,29 4 230,29
1 z tytułu dostaw i usług            366,00 1230,29 1230,29
2 z tytułu podatków i ceł               0,00 0,00 0,00
3 z tytułu wynagrodzeń         2537,38 0,00 0,00
4 inne 27 000,00 3000,00 3000,00

III

Struktura przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł

a. Przychody z działalności statutowej                    83 575,59
Darowizny 9 375,15
Darowizny rzeczowe 43 800,00

Inne – Przychody przyszłych okresów z 2010 roku 30 400,44

b. Przychody finansowe 1 624,48
Odsetki od lokat, wkładów bankowych  i różnic kursowych  1 624,48

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-04-02

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno-administracyjnych:

Koszty realizacji działalności statutowej                                  90 092,40
Koszty administracyjne: 6 506,12
- zużycie materiałów i energii                                                        49,62
- usługi obce                                                                    2 628,83
- podatki i opłaty                                                                       410,45
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  3 030,09
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty                                                                      387,13
8.

Wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadań statutowych

Wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadań statutowych 
"Pomoc Powodzianom" 1 945,00
"Pomoc dzieciom w Pakistanie” 20 435,05
"Pomoc Rwandzie" 40 442,38
"Pomoc dzieciom Ukrainy" 25 508,68
"Pomoc Haiti" 1,30

V

Część funduszu statutowego została wykorzystana na wsparcie realizowanych projektów w roku 2011.

VI

Fundacja udzieliła pożyczki w wysokości 3000 zł innej organizacji pożytku publicznego celem realizacji 
działalności pożytku publicznego - działalność charytatywna

VII

Nastąpiło zmniejszenie przychodów i kosztów w stosunku do roku ubiegłego
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