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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne
Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej (zwana dalej “Fundacją”) powstała na podstawie oświadczenia woli
Fundatora Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w formie Aktu Notarialnego nr Rep. A nr 4424/2016 z dnia
8 sierpnia 2016 r. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 4A,
00-497 Warszawa, województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Warszawa.
Fundacja jest zarejestrowana pod numerem statystycznym REGON 366770823 oraz NIP 7010673508.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2167 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 217 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000667056.
Zgodnie ze statutem Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
W bieżącym roku obrotowym i po jego zakończeniu członkami zarządu Fundacji byli:
- Ilona Kachniarz - Prezes Zarządu Fundacji od 20.03.2020 do 25.02.2022,
- Aneta Olga Kordowska - Prezes Zarządu Fundacji od 25.02.2022.
W bieżącym roku obrotowym i po jego zakończeniu członkami Rady Fundacji byli:
- Andrzej Kensbok - Przewodniczący Rady Fundacji od 20.03.2020 do 29.03.2021,
- Michał Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji od 20.03.2020 do 29.03.2021,
- Bogdan Borkowski - Członek Rady Fundacji od 30.03.2021 do 21.07.2021 (w tym od 26.04.2021
Przewodniczący Rady Fundacji) oraz ponownie Członek Rady Fundacji kolejnej kadencji od 3.08.2021 do
15.02.2022 (w tym od 03.09.2021 Wiceprzewodniczący Rady Fundacji),
- Paweł Olejnik - Członek Rady Fundacji od 30.03.2021 do 21.07.2021 (w tym od 26.04.2021
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji),
- Sebastian Oskar Chwałek - Członek Rady Fundacji od 03.08.2021, Przewodniczący Rady Fundacji od
03.09.2021,
- Andrzej Jarema – Członek Rady Fundacji od 04.04.2018 do 21.07.2021 oraz ponownie Członek Rady
Fundacji kolejnej kadencji od 03.08.2021,
- Krzysztof Sola – Członek Rady Fundacji od 15.02.2022, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji od 25.02.2022.
2. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., natomiast
dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe od 1 grudnia 2020 prowadzone są przez firmę MDDP Outsourcing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267836.
Przed przejęciem ksiąg przez firmę MDDP Outsourcing, księgi były prowadzone przez Biuro RachunkowoFinansowe "AGA" Agnieszka Osica ul. Akacjowa 4, 05-332 Siennica, NIP 8221871329.
4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego,
w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Na dzień
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Fundacji nie stwierdza żadnych okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania przez Jednostkę działalności.
Wpływ pandemii na sytuację finansową
W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz wpływem pandemii na kierunek
działań statutowych obranych przez Jednostkę w 2020 r., Zarząd Fundacji nadal monitorował sytuację
w kontekście działalności Jednostki. Fundacja w 2021 r. kontynuowała wsparcie dla jednostek służby zdrowia
w ramach przeciwdziałania COVID-19, co stanowiło znaczącą część wydatkowanych środków w danym roku
obrotowym. Jednocześnie Zarząd nie odnotował wpływu pandemii na płynność finansową Jednostki, a także
nie stwierdził naruszenia szczególnych warunków umów, zarówno na dzień bilansowy, jak i na dzień
podpisania sprawozdania finansowego.
5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające
w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zmianami, dalej "Ustawa") i wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami przedstawionymi
w Załączniku numer 6 do Ustawy o rachunkowości.
Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
6. Cele Statutowe Fundacji
Celami Statutowymi Fundacji są:
- promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;
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- realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość i dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej oraz
prawdę historyczną;
- realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
- realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- działalność charytatywna;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w tym wspieranie młodych
wynalazców;
- realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
- realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz.U.2016.239
z dnia 2016.02.26).
7. Opis przyjętych zasad rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
(po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Roczna stopa oraz okres amortyzacji ustalane są zgodnie
z okresem ekonomicznej użyteczności środka lub prawa do użytkowania, w zależności od tego, który jest
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krótszy. Przyjęte okresy oraz stawki amortyzacyjne są przedmiotem weryfikacji co najmniej raz w roku
obrotowym.
Środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej poniżej 10 tys. złotych podlegają jednorazowej
amortyzacji.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe Fundacji to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych. Są one
wykazywane w wartości nominalnej zgodnie z dokumentami bankowymi. Salda środków pieniężnych mogą
zostać powiększone o narosłe odsetki od lokat bankowych.
Należności
W sprawozdaniu finansowym należności wykazywane są w podziale na należności długo- i krótkoterminowe.
Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część
należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, w wartości netto
(pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
W przypadku kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym sfinansowanych ze środków własnych,
a dotyczących projektu realizowanego zgodnie z umową dotacji, której wpływ w części lub w całości
przewidziany jest w przyszłym okresie, jednostka wykazuje w aktywach bilansu wartość tych kosztów jako
rozliczenia międzyokresowe, natomiast w przychodach ujmowana jest wartość równoważna poniesionym
kosztom.
Fundusz własny
Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w Rejestrze
Sądowym.
Zobowiązania
W sprawozdaniu finansowym zobowiązania wykazywane są w podziale na zobowiązania długoi krótkoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także
całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
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Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. W ramach zobowiązań wykazywane są
również rezerwy na niezafakturowane koszty z tytułu dostaw i usług.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Fundację, lecz
jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty przypadające na bieżący okres
sprawozdawczy, których kwota, data lub tytuł nie są jeszcze znane.
Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów
(z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności)
i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi,
pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Zastosowane kursy wymiany walut zostały przedstawione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do
sprawozdania finansowego.
Uznawanie przychodu
Przychody są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od
terminu ich otrzymania. Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane
składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje
i subwencje.
Przychody z dotacji przedmiotowych, które zostały przyznane na pokrycie kosztów poszczególnych
działań/projektów ujmowane są dopiero w momencie poniesienia kosztów przewidzianych umową z daną
jednostką dotującą.
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BILANS

AKTYWA

Stan na dzień
31.12.2021

Stan na dzień
31.12.2020
zł

zł

-

-

Aktywa obrotowe

99 664,57

1 528 478,30

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy

910,71
98 753,86
-

760,28
1 527 718,02
-

Aktywa razem

99 664,57

1 528 478,30

A.

Aktywa trwałe

B.
I
II
III
C.

PASYWA

A.

Fundusz własny

I
III

Fundusz statutowy
Zysk z lat ubiegłych

IV

Zysk/(strata) netto

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III

Zobowiązania krótkoterminowe

Stan na dzień
31.12.2021

Pasywa razem
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Stan na dzień
31.12.2020
zł

zł

96 871,77
200 000,00
1 325 427,90

1 525 427,90
200 000,00
252 352,32

(1 428 556,13)

1 073 075,58

2 792,80
2 792,80

3 050,40
3 050,40

99 664,57

1 528 478,30
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rok obrotowy
01.01.2021-31.12.2021

Rok obrotowy
01.01.2020-31.12.2020
zł

zł

A.

Przychody z działalności statutowej

-

1 502 400,00

I

Przychody netto z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

-

1 502 400,00

B.

Koszty działalności statutowej

(1 406 422,37)

(378 590,69)

I

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

(1 406 422,37)

(378 590,69)

C.

Zysk/(strata) z działalności statutowej (A+B)

(1 406 422,37)

1 123 809,31

D.
E.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej

-

-

F.

Zysk z działalności gospodarczej (D+E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (D+E)

I.
J.
K.
L.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.

Zysk/(strata) brutto (H+I+J+K+L)

N.

Podatek dochodowy

O.

Zysk/(strata) netto (M+N)
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-

-

(19 135,76)

(17 421,33)

(1 425 558,13)

1 106 387,98

-

(33 312,40)
-

(1 425 558,13)

1 073 075,58

(2 998,00)

-

(1 428 556,13)

1 073 075,58
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Kursy wymiany walut obcych
01.01.2021-31.12.2021
Kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresu
Kurs wymiany EUR na PLN

4,0600

Kurs średni
w okresie

01.01.2020-31.12.2020
Kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresu

3,8647

4,2585

Kurs średni
w okresie
4,2988

2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
W bieżącym roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.
3. Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych wymagające ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
4. Działalność zaniechana
W trakcie bieżącego roku obrotowego Fundacja nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności.
Fundacja nie planuje zaniechać żadnego rodzaju działalności w następnym roku obrotowym.
5. Istotne zdarzenia w ciągu roku obrotowego
W ciągu bieżącego roku obrotowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na działalność
Fundacji.
6. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji Fundacji
Nie występują żadne informacje niewymienione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób
wpływają na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
7. Zatrudnienie
W bieżącym roku obrotowym Fundacja nie zatrudniała pracowników.
8. Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto na 01.01.2021
Wartość brutto na 31.12.2021
Umorzenie na 01.01.2021
Umorzenie na 31.12.2021
Wartość netto
Stan na 01.01.2021
Stan na 31.12.2021

Inne wartości
niematerialne
i prawne
zł
-

Razem
zł
-

-

-
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Wartość brutto na 01.01.2020
Zmniejszenia:
- likwidacja
Wartość brutto na 31.12.2020
Umorzenie na 01.01.2020
Zwiększenia:
- amortyzacja
Zmniejszenia:
- likwidacja
Umorzenie na 31.12.2020
Wartość netto
Stan na 01.01.2020
Stan na 31.12.2020

Inne wartości
niematerialne
i prawne
zł
159 900,00
(159 900,00)
(159 900,00)
126 587,60
33 312,40
33 312,40
(159 900,00)
(159 900,00)
-

Razem
zł
159 900,00
(159 900,00)
(159 900,00)
126 587,60
33 312,40
33 312,40
(159 900,00)
(159 900,00)
-

33 312,40
-

33 312,40
-

9. Rzeczowe aktywa trwałe
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała żadnych środków trwałych.
10. Grunty użytkowane wieczyście
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
11. Środki trwałe nieamortyzowane
Fundacja nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy lub
umów o podobnym charakterze.
12. Odpisy aktualizujące wartość należności
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Fundacji żadne należności Fundacji nie są zagrożone. Odpis
aktualizujący na koniec roku obrotowego wyniósł 0,00 zł.
13. Fundusz statutowy i pozostałe fundusze - zmiany w ciągu roku obrotowego
Stan na 01.01.2021
Fundusz statutowy
Razem

Stan na 31.12.2021
zł

zł

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

14. Wynik finansowy netto
W listopadzie 2020 r. Fundacja została dokapitalizowana przez Fundatora – Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
kwotą 1 500 000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację konkretnych celów statutowych Fundacji, w tym
na przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Do końca 2020 r. wydatkowano jedynie część otrzymanych
środków.
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W dniu 21 lipca 2021 roku Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 10/II/2021 o przeznaczeniu zysku za rok
ubiegły w wysokości 1 073 075,58 zł na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.
W 2021 r. Fundacja realizowała działania statutowe z wykorzystaniem środków pozostałych z darowizny
przekazanej w 2020 roku. W ramach tych działań w grudniu 2021 roku kwota 1 000 000,00 zł została
przekazana dla CSK MSWiA w Warszawie na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19.
Z uwagi na fakt, że Fundacja PGZ posiadała środki finansowe z 2020 r., które nie zostały wydatkowane do
1.01.2021 r., a darowizna dla CSK MSWiA została wypłacona szpitalowi dopiero w grudniu 2021 r., nie było
konieczności przekazywania przez Fundatora dodatkowych darowizn w 2021 r. W związku z tym powstała
strata z tytułu działalności statutowej w wysokości 1 428 556,13 zł.

15. Zobowiązania
Stan na dzień
- zobowiązania z tytułu usług

31.12.2021
zł

31.12.2020
zł

2 792,80

3 050,40

2 792,80

3 050,40

01.01.2021-31.12.2021
zł

01.01.2020-31.12.2020
zł

-

1 502 400,00

-

1 502 400,00

16. Przychody ze wskazaniem ich źródeł
Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- darowizny
Przychody ogółem

Fundacja w 2021 r. nie otrzymała żadnej darowizny, realizując działania statutowe z wykorzystaniem
środków przekazanych przez Fundatora – PGZ S.A. w listopadzie 2020 r.
17. Struktura poniesionych kosztów
Rok obrotowy
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1. Wspólne bezpieczeństwo - przeciwdziałanie Covid 19
2. Umowy darowizny, w tym:
2.1. Umowy sportowe (imprezy sportowe, rozgrywki, turnieje)
2.2. Umowy kulturalne (muzeum, koncerty, małe formy pomnikowe)
2.3. Umowy edukacyjne (festiwale, konkursy, filmy)
2.4. Umowy charytatywne (wsparcie organizacji społecznych i charytatywnych)
3. Działania własne, w tym projekty edukacyjne i popularyzatorskie
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01.01.202131.12.2021
zł

01.01.202031.12.2020
zł

(1 000 000,00)
(268 777,65)
(43 680,52)
(15 000,00)

(224 700,80)
(98 668,00)
(13 500,00)
(37 500,00)
(14 000,00)

(210 097,13)
(137 644,72)

(33 668,00)
(55 221,89)

(1 406 422,37)

(378 590,69)
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Koszty ogólnego zarządu:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

Pozostałe koszty operacyjne
- Wartość zlikwidowanego systemu informatycznego

(45,51)
(18 740,25)
(350,00)

(17 071,33)
(350,00)

(19 135,76)

(17 421,33)

-

(33 312,40)

-

(33 312,40)

18. Podatek odroczony
Fundacja nie spełnia kryteriów określonych w art. 37 ust. 10 Ustawy wyznaczających obowiązek ustalania
aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odstąpienie od ustalania aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wpływa na prezentację prawdziwego i rzetelnego
obrazu sytuacji finansowej i majątkowej Fundacji.
19. Zobowiązania warunkowe
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych.
20. Umowy nieuwzględnione w bilansie
9 września 2021 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Fundacją
Dorastaj z Nami, na mocy którego Fundacja PGZ postanowiła w terminie 3 lat wspierać finansowo projekt
Fundacji DzN pod nazwą: Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej - Koalicja: Razem dla Bohaterów. Za
główny cel programu przyjęto wsparcie edukacyjno-psychologiczne rodzin przedstawicieli służb
mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci weteranów misji poza granicami państwa oraz
budowanie etosu służb publicznych.
21. Wynagrodzenie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji
W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym nie było naliczane i wypłacane wynagrodzenie
Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
22. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
Na dzień bilansowy ani po dniu bilansowym, do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego nie
wystąpiły:
- zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących;
- zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających oraz nadzorujących tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
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23. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Fundacja nie spełnia kryteriów określonych Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 listopada
2018 roku wyznaczających obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy objęty
sprawozdaniem finansowym przez podmiot uprawniony.
24. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym, do dnia podpisania niniejszego sprawozdania, nie wystąpiły zdarzenia, które nie są ujęte
w sprawozdaniu finansowym.

Signed by /
Podpisano przez:

Signature Not Verified

Agnieszka
TyczyńskaOsińska

Dokument podpisany przez
Aneta Kordowska
Data: 2022.09.23 08:20:19 CEST

Date / Data:
2022-09-22 12:46

14

