
INFORMACJA DODATKOWA 
 
 

 
 
 
 
 

1) kwota  wszelkich  zobowiązań  finansowych,  w tym  z tytułu  dłużnych  instrumentów  finansowych, 

gwarancji  i poręczeń  lub  zobowiązań  warunkowych  nieuwzględnionych  w bilansie,  ze  wskazaniem 

charakteru   i formy   wierzytelności  zabezpieczonych  rzeczowo;  wszelkie   zobowiązania  dotyczące 

emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie; 

Fundacja Grażyny Osband  nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 
2) kwota   zaliczek   i kredytów  udzielonych  członkom  organów  administrujących,  zarządzających 

i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych  lub  umorzonych,  a także  zobowiązań  zaciągniętych  w ich  imieniu  tytułem  gwarancji 

i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii; 

 
Fundacja Grażyny Osband nie udzielała pożyczek ani innego świadczeń o podobnym charakterze członkom 
organów zarządzających i nadzorujących. 

 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
1. Aktywa trwałe: 2.307.360,90 zł 

- Środki trwałe: 566.711,13 
- Inwestycje długoterminowe: 1.740.649,77 

2. Aktywa obrotowe: 34.558,96 
- Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł 
- Środki pieniężne na rachunku bankowym: 34.558,96 zł 
- Należności: 0,00 zł 

3. Pasywa – Fundusze Własne: 2.341.550,86 
- Fundusz statutowy: 2.328.644,00 zł 
- Należne wpłaty od fundatorów: 0,00 zł 
- Strata z lat ubiegłych: 0,00 zł 
- Wynik finansowy: 12.906,86 zł 

4. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 369,00 zł 
- Zobowiązania:  369,00 zł 

 
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informację o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz informację o przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

 
1. Przychody z działalności gospodarczej: 1.000,00 zł 
2. Darowizny od osób fizycznych: 17.404,30 zł 
3. Dotacje: 0,00 zł 
4. Działalność odpłatna pożytku publicznego:  0,00 zł 

 
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 
1. Koszty działalności gospodarczej: 152,50 zł 
2. Koszty dotacji: 0,00 
3. Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 0,00 zł 
4. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł 
5. Koszty administracyjne:5.436,42 zł 

a) Zakup usług obcych: 1.641,62 zł 
b) Podatki i opłaty: 400,00 zł 
c) Pozostałe koszty: 3.394,80 zł 

 
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 
Wartość funduszu statutowego w trakcie roku obrotowego uległa podwyższeniu z kwoty 2.248.644,00 zł o 80.000,00 
zł i wynosi 2.328.644,00 zł.  



 
 

Fundusz statutowy wykorzystany jest do finansowania działalności statutowej. 
 
 
 

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 
na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
 
Fundacja Grażyny Osband nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i nie uzyskiwała przychodów z tytułu 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 
wymienione w załączaniu nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowania do jednostki 
 
Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, na podstawie posiadanych informacji na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego, Fundacji nie są znane żadne inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik  finansowy jednostki. 
 
 
 


