INFORMACJA – DAROWIZNY OTRZYMANE PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM
W ROKU OBROTOWYM OD 17.04.2012 DO 28.02.2013.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze
zmianami) – Art. 18 ust 1 e* Ustawy, Zarząd Fundacji Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie przy
ul. Kapelanka 56 podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych
darowizn otrzymanych w roku obrotowym od 17.04.2012 do 28.02.2013 oraz celu, na który zostały
przeznaczone:
I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn – 1 217 608,86 zł (słownie złotych:
Jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych 86/100).
II. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację Tesco Dzieciom od osób prawnych
(jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł/darowizny od jednego
darczyńcy, których suma w roku obrotowym od 17.04.2012 do 28.02.2013 przekroczyła 35.000 zł).
lp Nazwa (firmy) Darczyńcy

Siedziba Darczyńcy

Kwota darowizny w PLN

1 Tesco Polska Sp. z o.o.

30-347 Kraków,
ul. Kapelanka 56

1 046 571,52

2 Unilever Polska Sp. z o.o.

02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 49
43-400 Cieszyn,
ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/29

42 337,79

32-310 Klucze,
Klucze-Osada 3

18 862,00

3 Polskie Pieczywo Obrzędowe S.C.
Michał Cwiniart, Arkadiusz Miodoński
4 Kimberly-Clark Sp. z o.o.

41 000,00

III. Cele na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny:
1. Działalność charytatywna.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Nauka, oświata i wychowanie.

*„Art. 18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 są
obowiązani:
1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze
wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących
od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub
jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł,
2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje
w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł”.

