Fundacja Tesco

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.03.2018 do 28.02.2019 r.

Sprawozdanie Finansowe
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Nazwa Fundacji: Fundacja Tesco
Siedziba: 30-347 Kraków ul. Kapelanka 56
Zarząd Fundacji Tesco przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego
2019 r., na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) wg zasad przewidzianych dla
organizacji pozarządowych i przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
finansowej Fundacji Tesco.

Zarząd Fundacji Tesco:
Katarzyna Michalska Miszczyk - Prezes Zarządu,
Małgorzata Boguszewska -Członek Zarządu,
Krzysztof Pierzchała - Członek Zarządu,
Wojciech Sokół - Członek Zarządu.
Sprawozdanie finansowe sporządzone:
Data sporządzenia:
Sporządziła:

20.05.2019 r.
Agnieszka Dziekan

Data: 30.05.2019 r.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
● Nazwa Fundacji: Fundacja Tesco
Fundacja Tesco została ustanowiona przez Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, aktem notarialnym z
dnia 28.03.2012 r., repertorium A Nr 6676/2012.
● Organ prowadzący rejetr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer rejestru i data dokonania wpisu: KRS nr 0000418218, dnia 17.04.2012 r.
Adres siedziby: 30-347 Kraków ul. Kapelanka 56
● Numery identyfikacyjne: REGON: 122549869, NIP: 6762455179
● Klasyfikacja działalności wg PKD: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
● Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony
● Rok obrotowy: od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia lutego następnego roku
Okres objęty sprawozdaniem: od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
● Skład Zarządu w okresie od 01.03.2018 do 28.02.2019 r. oraz do sporządzenia sprawozdania finansowego.
1.Katarzyna Michalska Miszczyk - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Pierzchała - Członek Zarządu
3. Wojciech Sokół - Członek Zarządu
4. Małgosia Boguszewska - Członek Zarządu od 21.04.2018 r.
5. Monika Kolaszyńska - Członek Zarządu od 21.04.2018 r. do 23.05.2019 r.
6. Anna Głuch - Członek Zarządu do 09.05.2018 r.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Informacje podstawowe o działalności Fundacji:
● Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
● Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności publicznej i społecznie użytecznej w zakresie:
- prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji,
kultury i budowania postaw prospołecznych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
- działalności charytatywnej,
- ochrony środowiska i ekologii oraz pobudzania wrażliwości społecznej w tematach związanych ze środowiskiem
przyrodniczym,
- pomocy społecznej, w tym udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin, jak również działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na rzecz
dzieci i młodzieży,
- działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego,
- prowadzenia działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie promocji i ochrony i promocji
zdrowia, kultury, tradycji, sztuki i nauki, sportu, rekreacji i turystyki, tworzenia bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni
publicznej oraz budowania postaw prospołecznych i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz niwelowania problemów związanych z niedożywieniem oraz marnowaniem żywności.

W okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. w ramach działalności statutowej, Fundacja realizowała swoje cele
poprzez następujące programy:
• Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść” to inicjatywa skierowana do podopiecznych 23
dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rocznie w programie bierze udział około 500 dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz niedożywieniem. Działania programu ukierunkowane są na
pomoc socjalną i edukację, zaś jego realizacja odbywa się w partnerstwie strategicznym z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Program finansowany jest ze zbiórki publicznej prowadzonej w sklepach sieci Tesco w całej Polsce.
• Program „Decydujesz, pomagamy” jest wspólną inicjatywą Tesco Polska sp. z o.o. oraz Fundacji Tesco, która jest
strategicznym partnerem tej inicjatywy oraz fundatorem puli grantów. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i
nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających w środowiskach lokalnych. Nagrodami w konkursie są granty, z
przeznaczeniem na realizację projektów społecznych. W zeszłym roku przeprowadzono dwie edycje programu, w ramach
których przekazanych zostało 750 grantów. O wyborze zwycięzców zadecydowali klienci sklepów sieci Tesco w Polsce, którzy
w głosowaniach oddali łącznie ponad 11 milion głosów. Celem programu jest wsparcie i promocja zaangażowania
społecznego w rozwój lokalnych społeczności.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Informacje podstawowe o działalności Fundacji:
• 7 Bieg Charytatywny Fundacji Tesco zorganizowany został z myślą o małych pacjentach Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie. Dochód z tego wydarzenia został przekazany na zakup pierwszego w Polsce urządzenia do dializ
nowordoków i dzieci z ostrą niewydolnością nerek i serca. W wydarzeniu wzięło udział blisko 3 300 biegaczy oraz dzieci, a w
jego realizację zaangażowali się liczni darczyńcy, partnerzy i wolontariusze. Inicjatywa ta jest związana z obszarami pomocy
społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.
• Program pomocy „Orszaki Mikołaja” angażuje w świąteczną pomoc dzieciom i młodzieży z środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym liczne grono wolontariuszy i darczyńców. W ramach programu wolontariusze Tesco Polska dotarli
z paczkami świątecznymi do 1262 dzieci z 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej.
Program realizował cele związane z promocją wolontariatu i pomocą społeczną.
• W ramach projektu "Zdrowo jem z Fundacją Tesco" ponad 60 dzieci z warszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i
Opieki TPD „Helenów” wzięło udział w programie zdrowego odżywiania dzieci z niepełnosprawnością. Program ten został
stworzony dla nich tak, aby odpowiadał na specjalne potrzeby edukacyjne i żywieniowe dzieci z niepełnosprawnościami.
Program realizował cele związane z edukacją i pomocą społeczną. Zostal on sfinansowany w całości ze środków
pochodzących z 1% podatku.
• Program stypendialny "Mądry start" skierowany do dzieci pracowników Firmy Tesco Polska sp. z o.o., którzy osiągają dobre
wyniki w nauce, wykazują się zaangażowaniem społecznym i pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Fundacja
objęła swoją pomocą 96 stypendystów, przekazując im pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych
oraz udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Program realizowany w obszarach związanych z pomocą społeczna i
edukacją.
• Program "Anioły Tesco" prowadzony jest we współpracy z Tesco Polska Sp. z o.o. Ma na celu wsparcie pracowników
Tesco Polska Sp. z o.o., którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. Program angażuje pracowników Tesco Polska
do wzajemnej pomocy, a zebrane środki zostają podwojone przez Tesco Polska. Program realizuje cele związane z
obszarami pomocy spolecznej.
• Konkurs plastyczny „Radość Świąt” angażuje dzieci pracowników Tesco Polska do tworzenia prac plastycznych o tematyce
świątecznej. Najlepsze prace zgłoszone do konkursu zostały wykorzystywane w projekcie kartki świątecznej, którą Fundacja
przesyła do swoich partnerów, darczyńców i wolontariuszy, zaś ich autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs realizuje
cele związane z edukacją.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Informacje dotyczące sprawozdania finansowego:
● Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazującej na
zagrożenie dla kontynuowania działalności.
● Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia
23.09.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 6.
● Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody
statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
● Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w złotych polskich.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
● Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia a w bilansie
wykazuje się netto tj. według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3 500 zł
jest dokonywana metodą liniową z uwzględnieniem okresu ich ekonomicznej użyteczności. Środki
trwałe i wartości niematerialne o wartości poniżej 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo.

● Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
● Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
● Kapitały własne ujmuje się w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych
przepisami prawa i postanowieniami umowy o utworzeniu Fundacji.
● Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
● Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, są to
prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.
Przychody i koszty
● Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą.
● Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z
przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: darowizny, dotacje, kwoty
odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako
organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego.
● Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem Fundacji.
● Przychody finansowe stanowią odsetki od lokat bankowych.
● Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną
pożytku publicznego.
Wycena transakcji w walutach obcych
Brak transakcji w walutach obcych w okresie sprawozdawczym.
Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym
Brak znaczących zdarzeń po dniu bilansowym.
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Bilans Fundacji Tesco
na dzień 28 lutego 2019 r.

AKTYWA

28.02.2019 r.

28.02.2018 r.

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
1.
2.
IV
C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 939 075,47
0,00
0,00
1 939 075,47
1 915 489,32
23 586,15
0,00
0,00

8 213,30
8 213,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1 913 217,65
0,00
0,00
1 913 217,65
1 894 055,06
19 162,59
0,00
0,00

Razem Aktywa

1 939 075,47

1 921 430,95

PASYWA

28.02.2019 r.

28.02.2018 r.

A
I
II
III
IV
1.
2.
B
I
II
III
IV
1.
2.

1 923 216,33
120 000,00
0,00
1 786 142,00
17 074,33
17 074,33
0,00
15 859,14
0,00
0,00
15 859,14
0,00
0,00
0,00

1 906 142,00
120 000,00
0,00
1 988 110,98
-201 968,98
0,00
-201 968,98
15 288,95
0,00
0,00
15 288,95
0,00
0,00
0,00

1 939 075,47

1 921 430,95

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe

Razem Pasywa

Data: 30.05.2019 r.
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Rachunek zysków i strat Fundacji Tesco
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

od 01.03.2018 r. do od 01.03.2017 r. do
28.02.2019 r.
28.02.2018 r.

A Przychody z działalności statutowej
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

3 693 546,25
3 693 546,25

2 989 249,33
2 989 249,33

0,00

0,00

0,00

0,00

B Koszty działalności statutowej

3 503 895,33

3 078 184,07

I

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

3 503 895,33

3 078 184,07

II

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

189 650,92

-88 934,74

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

187 604,01

128 686,82

2 046,91

-217 621,56

253,29

0,00

0,00

0,00

K Przychody finansowe
L Koszty finansowe

14 775,04
0,91

15 679,15

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

17 074,33

-201 968,98

0,00

0,00

17 074,33

-201 968,98

II

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III Przychody z pozostałej działalności statutowej

III Koszty pozostałej działalności statutowej
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

G Koszty ogólnego zarządu
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I

Pozostałe przychody operacyjne

J

Pozostałe koszty operacyjne

N Podatek dochodowy
O Zysk (strata) netto (M-N)

26,57

Data: 30.05.2019 r.
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Informacja dodatkowa
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
● Środki trwałe
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych:

Wartość na 28.02.2018 r. Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na 28.02.2019 r.

1. grunty
2.budynki i budowle
3.urządzenia techniczne i maszyny
4.środki transportu
5.inwestycje w obcych środkach
trwałych
6.inne

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem wartość brutto

0,00

0,00

0,00

0,00

Umorzenie środków trwałych
1. grunty
2.budynki i budowle
3.urządzenia techniczne i maszyny
4.środki transportu
5.inwestycje w obcych środkach
6.inne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem umorzenie środków trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość netto
Wartość netto środków trwałych na 28.02.2019 r wynosi 0 zł.

0,00

0,00

0,00

0,00

● Wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych:
1.licencje, autorskie prawa majątkowe
2.inne wnip

Wartość na 28.02.2018 r. Zwiększenia

Razem wartość brutto
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
1.licencje
2.inne wnip
Razem umorzenie wartości
niematerialnych i prawnych
Wartość netto

Zmniejszenia

Wartość na 28.02.2019 r.

32 533,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 533,50
0,00

32 533,50

0,00

0,00

32 533,50

24 320,20
0,00

8 213,30
0,00

0,00
0,00

32 533,50
0,00

24 320,20

8 213,30

0,00

32 533,50

8 213,30

0,00

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 28.02.2019 r wynosi 0 zł.
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Informacja dodatkowa
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
2. Podział zobowiązań i należności o pozostałym na dzień bilansowy terminie spłaty
● Zobowiązania
Wyszczególnienie zobowiązań

Wartość na 28.02.2018 r.
(płatne do 30 dni)

Zwiększenia/zmniejszenia

Wartość na 28.02.2019 r.
(płatne do 30 dni)

Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania krótkoterminowe
15 288,95
570,19
15 859,14
w tym z tyt.dostaw i usług
15 288,95
570,19
15 859,14
Razem
15 288,95
570,19
15 859,14
Zobowiązania na 28.02.2019 r. wyniosły 15 859,14 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług krótkoterminowych.
Brak zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
● Należności
Wyszczególnienie należności

Wartość na 28.02.2018 r.
(płatne do 30 dni)

Zwiększenia/zmniejszenia

Należności długoterminowe
0,00
Należności krótkoterminowe
0,00
Razem
0,00
Brak należności krótkoterminowych i długoterminowych na 28.02.2019 r.

Wartość na 28.02.2019 r.
(płatne do 30 dni)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Brak zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Inwestycje krótkotermnowe
stan na 28.02.2018
stan na 28.02.2019
Środki pieniężne na rachunku bankowym (lokaty)
1 894 055,06
1 915 489,32
Pozostałe aktywa finansowy (bony)
19 162,59
23 586,15
Razem
1 913 217,65
1 939 075,47
Wartość inwestycji krótkoterminowych na 28.02.2019 r. wynosi 1 939 075,47 zł z czego 1 915 489,32 zł to środki pieniężne
zgromadzone na lokacie bankowej jednodniowej.
Fundacja nie prowadzi rozliczeń gotówkowch.

4. Fundusze własne
Struktura Funduszu Statutowego nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 120 000 zł. Wpłaty na Fundusz
Statutowy zostały opłacone w całości gotówką przez Fundatora Tesco (Polska) sp. z o.o.
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Informacja dodatkowa
za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
5. Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach
Zarząd
Pracownicy
Razem
Członkowie Zarządu są powołani do pełnienia funkcji na podstawie uchwały Rady Fundacji nie
pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

5
0
5

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów
Przychody z działalności statutowej:
otrzymane darowizny
zbiórka publiczna
wpłaty z 1% podatku
Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne

3 693 546,25
3 396 640,51
243 693,70
53 212,04
253,29
253,29

7. Informacja o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej
Program "Zdrowo jeść" finansowany ze zbiórek publicznych na sklepach
Program "Bieg charytatywny" finansowane z darowizn
Program stypendialny "Mądry start" finansowane z darowizn
Program "Zdrowo jem z Fundacją Tesco" finansowane z wpłat 1% pdof
Program "Decydujesz, pomagamy"finansowane z darowizn
Program "Orszaki Mikołaja"finansowane z darowizn
Program pomoc doraźna i inna finansowane z darowizn
Razem koszty/dofinansowania programów:
Koszty kampani informacyjne w celu pozyskania 1% z pdof
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (programów):
Razem koszty realizacji zadań statutowych:
Koszty ogólnego zarządu
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
koszty usług obcych (administracyjne)

3 503 895,33
282 539,00
220 000,00
178 270,45
53 212,04
2 250 000,00
34 689,69
20 346,28
3 039 057,46
10 722,49
454 115,38
454 115,38
187 604,01
8 213,30
93 711,24
7 968,00
77 711,47

W roku obrotowym Fundacja uzyskała wpływy otrzymane z 1% pdof za rok 2017 w kwocie 53 212,04 zł, które w
całości przekazała na realizację programu "Zdrowo jem z Fundacją Tesco". W ramach tego projektu ponad 62
dzieci z warszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” wzięło udział w programie
zdrowego odżywiania dzieci z niepełnosprawnością. Program ten został stworzony tak, aby odpowiadał na
specjalne potrzeby edukacyjne i żywieniowe dzieci z niepełnosprawnościami. Program realizował cele związane z
edukacją i pomocą społeczną.
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8. Informacja o przychodach i kosztach finansowych
Przychody finansowe
odsetki od lokat bankowych
Razem

14 775,04
14 775,04

Koszty finansowe
odsetki
Razem

0,91
0,91

9. Rozliczenie wyniku roku obrotowego
Zysk netto za rok obrotowy 2018/19 w wysokości 17 074,33 zł zostanie przeniesiony w roku kolejnym do
pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych w funduszach własnych.
10. Rozliczenie podatku dochodowego
Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art.17 ust.1 pkt 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
(darowizny, zbiórki publiczne)
Pozostałe przychody operacyjne

3 693 546,25
253,29

Przychody finansowe (odsetki z lokat)
Razem przychody

14 775,04
3 708 574,58

Koszty działalności statutowej
Koszty ogólnego Zarządu
Koszty finansowe
Razem koszty

3 503 895,33
187 604,01
0,91
3 691 500,25

Wynik Finansowy

17 074,33
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11. Informacja o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

12. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań finansowych
W roku obrotowym nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń. Nie występują również żadne
zobowiązania finansowe ani warunkowe nieuwzględnione w bilansie.
13. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Fundacji
Fundacja Tesco w roku obrotowym i w roku poprzedzającym nie wypłacała wynagrodzenia
członkom Zarządu i Rady Fundacji. Zgodnie ze Statutem Fundacji pełnią oni swoje funkcje
nieodpłatnie.
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