
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

 Fundacja  Złota  Gwiazda nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych
 w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach 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  Złota  Gwiazda nie udzieliła kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju).

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. undacja nie posiada majątku .

2. Na aktywa obrotowe składają się środki ;

- na koncie bankowym  w kwocie 84868,14 zł oraz w kasie w kwocie 6020,00 zł.                                   

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Fundacja Złota Gwiazda otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczając  
 na wydatki związane z działalnością statutową.
 Głównym źródłem przychodów Fundacji  były środki pieniężne zgromadzone na  funduszu statutowym oraz przychody z  pozostałej 
działalności statutowej; 
 *    darowizny od osób fizycznych:                   

w łącznej kwocie

86 508,30 zł

                          

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

-Koszty realizacji działalności statutowej  w kwocie           

20 886,36          PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja  Złota  Gwiazda  w Częstochowie utrzymuje się z darowizn ze źródeł prywatnych.   Fundacja  Złota  Gwiazda nie prowadzi
działalności gospodarczej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego
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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 Złota Gwiazda  uzyskała status  organizacji pożytku publicznego w dn. 17 października 2020r.  

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

 Fundacja po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok nie otrzymała żadnych informacji o zdarzeniach mających
istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie i w związku z tym nie dokonano w roku obrotowym żadnych zapisów
w księgach rachunkowych.

Fundacji nie są znane inne znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Fundacja nie dokonała w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Arkadiusz Kluźniak Małgorzata Winiarek Karpowicz

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

Imię i nazwisko 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 zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-30

Arkadiusz Kluźniak

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

Małgorzata Winiarek Karpowicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA ZŁOTA GWIAZDA
42-202 CZĘSTOCHOWA
ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 38A 17
0000724618

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 19 500,00 86 508,30

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 19 500,00 86 508,30

B. Koszty działalności statutowej 2 200,42 20 886,36

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 10 000,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 2 200,42 10 886,36

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 17 299,58 65 621,94

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 17 299,58 65 621,94

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 17 299,58 65 621,94

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 17 299,58 65 621,94

Data zatwierdzenia: 2022-09-30
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY

Nr domu 38A Nr lokalu 17

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-202 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kbr_contra@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-03-27

2020-10-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36979195500000 6. Numer KRS 0000724618

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Winiarek 
Karpowicz

Członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zofia Kluźniak Członek fundacji TAK

Barbara Kryst Członek fundacji TAK

Monika Małek Niczke Członek fundacji TAK

FUNDACJA ZŁOTA GWIAZDA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

W 2021 roku organizacja zorganizował edukacyjne zajęcia poza lekcyjne.
Prowadzono w ramach fundacji :

- Konwersacje  prowadzone przez lektora( on-line).
- Laboratorium chemiczne dla ciekawych ( on-line)
- Wykłady z zakresu najważniejszych zasad odżywiania i utrzymania zdrowej diety ( on-line)
 Działalność organizacji była ograniczona przez ogólnoświatową sytuację związaną z Covid-19, która bezpośrednio 
dotknęła terytorium RP.

Większość działań Fundacji stanowiły przedsięwzięcia zmierzające do poprawy pozyskania środków na działalność 
statutową. Kontaktowaliśmy się z organizacjami i ludźmi biznesu prosząc o wsparcie . Prowadziliśmy rozmowy co do 
oferowanych pomocy finansowych  wraz z podejmowanymi decyzjami co do przeznaczenia wpłaconych pieniędzy.
Głównymi celami statutowymi są:
inicjowanie, rozwijanie, wspieranie i patronowanie działalności
edukacyjnej, a w szczególności informatycznej oraz kulturalnej oraz
artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
poszukiwanie obszarów wzajemnej inspiracji i twórczego
oddziaływania na siebie w dziedzinie, edukacji sztuki, informatyki i kultury.
organizowanie zajęć w formie obozów, warsztatów, świetlic,
zawodów, konkursów, festiwali poświęconych tematom edukacji sztuki,
informatyki i kultury
podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji sztuki, informatyki i
kultury dzieci i młodzieży.
stwarzanie możliwości rozwoju osobom uzdolnionym w różnych
dziedzinach.
propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym,
kulturalnym i artystycznym
upowszechnianie dostępu do edukacji sztuki, informatyki i kultury
dzieci i młodzieży
nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w
dziedzinie mecenatu nad edukacją, sztuką, informatyką i kulturą
propagowanie idei wolontariatu, poprzez umożliwienie aktywnego
uczestnictwa w działalności fundacji
nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w
dziedzinie mecenatu nad edukacją, sztuką, informatyką i kulturą
propagowanie idei wolontariatu, poprzez umożliwienie aktywnego
uczestnictwa w działalności fundacji
nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w
dziedzinie mecenatu nad edukacją, sztuką, informatyką i kulturą
propagowanie idei wolontariatu, poprzez umożliwienie aktywnego
uczestnictwa w działalności fundacji

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

30

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1. INICJOWANIE, ROZWIJANIE, WSPIERANIE I 
PATRONOWANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI INFORMATYCZNEJ ORAZ KULTURALNEJ 
I ARTYSTYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. 2. 
POPULARYZOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ. 3. POSZUKIWANIE 
OBSZARÓW WZAJEMNEJ INSPIRACJI I TWÓRCZEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA SIEBIE W DZIEDZINIE, EDUKACJI 
SZTUKI, INFORMATYKI I KULTURY. 4. ORGANIZOWANIE 
ZAJĘĆ W FORMIE OBOZÓW, WARSZTATÓW, ŚWIETLIC, 
ZAWODÓW, KONKURSÓW, FESTIWALI POŚWIĘCONYCH 
TEMATOM EDUKACJI SZTUKI, INFORMATYKI I KULTURY. 
5. PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU 
EDUKACJI SZTUKI, INFORMATYKI I KULTURY DZIECI I 
MŁODZIEŻY. 6. STWARZANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
OSOBOM UZDOLNIONYM W RÓŻNYCH DZIEDZINACH. 7. 
PROPAGOWANIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W 
ŻYCIU SPOŁECZNYM, NAUKOWYM, KULTURALNYM I 
ARTYSTYCZNYM. 8. UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO 
EDUKACJI SZTUKI, INFORMATYKI I KULTURY DZIECI I 
MŁODZIEŻY. 9. NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z 
OSOBAMI, INSTYTUCJAMI I FIRMAMI W DZIEDZINIE 
MECENATU NAD EDUKACJĄ, SZTUKĄ, INFORMATYKĄ I 
KULTURĄ. 10. PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU, 
POPRZEZ UMOŻLIWIENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA 
W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 86 508,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 86 508,30 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 886,36 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 886,36 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 65 621,94 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. 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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zofia Kluźniak Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-11
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA ZŁOTA GWIAZDA ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 38A 17 42-202 CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA
ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Fundacja została powołana w dn. 27.03.2018r. Czas trwania fundacji jest niegraniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Zarząd Fundacji stwierdza, że na dzień podpisania sprawozdania finansowegonie istnieją  okoliczności , które wskazują na ewentualne
zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek
zamierzonego  lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

  Fundacja ZŁOTA GWIAZDA  do sprawozdawczości stosuje  zasady wprowadzone ustawą  z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o
rachunkowości  ( Dz.U. z 2017r. , poz. 61) dotyczące jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz.U. z 2020r. , poz. 1057  ze zm.)  i sporządza sprawozdanie finansowe , tj.
bilans, rachunek zysków i strat oraz wprowadzenie do sprawozdania i informację dodatkową według wzoru określonego w załączniku 6
ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. , poz. 217 ze zm.), tj. z  zastosowaniem;  art.46 ust. 5 pkt 6,
 art. 47 ust. 4 pkt 6,   art. 48 ust. 5  ustawy ww.

 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych , obejmujących okres od  01 stycznia 2021r.
do  31 grudnia 2021r.  

   Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową przy użyciu  programu   finansowo- księgowego  Streamsoft PRO/Prestiż  Firmy;  
JAWASOFT S.C.    Jacek Zborowski , Waldemar Karaś.

  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztorysu historycznego.   Aktywa i pasywa wyceniane są przy
uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości ,

w sposób przewidziany ustawą  o rachunkowości ww. oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Poszczególne
składniki  aktywów i pasywów wycenia się stosując poniesione na ich nabycie koszty według poniższych zasad ;

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób wynikający z przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości nw. ;

Wartości niematerialne i prawne  ujmowane są w księgach
według cen  ich nabycia .
  Zgodnie z art. 16d. 1.  ustawy z dn. 15.02.1992r. o podatku dochodowymi od osób prawnych  Fundacja nie dokonuje  odpisów
amortyzacyjnych od wartości  niematerialnych
 i prawnych, o których mowa w art.16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł.  Wydatki na
 nabycie wartości materialnych  
i prawnych do wartości 10.000 zł podlegają bezpośredniemu odpisaniu do kosztów  uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do
używania,  bez potrzeby ich amortyzowania.

 Wartości niematerialne i prawne , których wartość nabycia przekracza 10 000,00 zł  amortyzowane są   wg poniższych zasad ;

licencja  (sublicencja) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%);
licencja na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji
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50%);
poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;
pozostałe wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy (max. roczna stawka amortyzacji 20%).

Środki trwałe 
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę
lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. 
Wydatki poniesione na nabycie składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 18006 z późn. zm.) , których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie
przekracza 10.000 zł , odpisuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.
Zgodnie z przepisami podatkowymi dokonuje się jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych
zaliczonych do grup 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych w roku podatkowym, w którym środki te wprowadzono do ewidencji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000,00 zł.
Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzane są metodą liniową zgodnie ze stawkami wykazanymi w ustawie z dnia 15.02.1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zakupy aktywów trwałych, poza środkami transportu, do kwoty 10 000 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów. Środki transportu, w
tym samochody osobowe i ciężarowe zalicza się do środków trwałych bez względu na

Inwentaryzację środków  trwałych  przeprowadza się raz , w dowolnym terminie,  w ciągu 4 lat, w przypadku nieruchomości oraz znajdujących
się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.
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Należności krótko- i długoterminowe 
- w ciągu roku - w wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu,
- na dzień bilansowy - w kwotach wymagających zapłaty
Należności są wykazywane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące, Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. Odpisy aktualizujące
wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności,
której dotyczy odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone; przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w
niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 
Należności długoterminowe - o terminie zapadalności powyżej roku.
Należności krótkoterminowe - o terminie zapadalności poniżej roku. 
Inwestycje krótkoterminowe 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych wycenia się według wartości nominalnej. Rozchód instrumentów finansowych usłała się wg zasady pierwsze
weszło - pierwsze wyszło (ang. FIFO). 
Rozliczenia międzyokresowe 
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. W ramach
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja ujmuje przyznane świadczenia (dotacje i darowizny) na podstawie uchwał Zarządu
lub Rady Fundacji: na podstawie podpisanej umowy. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
Fundusz statutowy 
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnice dodatnią (nadwyżkę przychodów nad kosztami) Uchwałą Rady
Fundacji można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. 
Podatek dochodowy 
Jako, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskuje jedynie dochody wolne od podatku od osób prawnych. zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1800 z późn. zm.), 
Uznawanie przychodów 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można
wiarygodnie wycenić. 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
Przychody statutowe 
Przychody zgodnie z Ustawą są rozpoznawane w momencie otrzymania. 
Fundacja prowadzi ewidencję rachunkową przychodów w zespole VII ZPK 
w rozbiciu na składki i inne przychody określone statutem oraz pozostałe przychody.
Koszty statutowe 
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem
Fundacji. 
Koszty działalności statutowej ujmowane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału, 
Koszty działalności administracyjnej 
Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz
pracowników, zużycie materiałów 
i energii, usługi obce a także pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 
Wykazywane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.
Koszty działalności grupowane są równolegle w zespole IV wg rodzaju kosztów

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Arkadiusz Kluźniak Małgorzata Winiarek Karpowicz

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

Imię i nazwisko 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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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-30

Arkadiusz Kluźniak

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

Małgorzata Winiarek Karpowicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA ZŁOTA GWIAZDA
42-202 CZĘSTOCHOWA
ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 38A 17
0000724618

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 25 266,20 90 888,14

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 25 266,20 90 888,14

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 25 266,20 90 888,14

PASYWA

A. Fundusz własny 25 266,20 90 888,14

I. Fundusz statutowy 5 000,00 5 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 966,62 20 266,20

IV. Zysk (strata) netto 17 299,58 65 621,94

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 25 266,20 90 888,14

Data zatwierdzenia: 2022-09-30
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