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Przychody Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w 2016 roku stanowiły darowizny od osób fizycznych i 
prawnych, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego oraz 
odsetki bankowe.
Towarzystwo nie otrzymało dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie na realizację zaplanowanego zadania ekologicznego.
Towarzystwo otrzymało natomiast darowizny od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 102 928,62 
PLN. Środki z otrzymanych darowizn przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności statutowej 
Towarzystwa.
W 2016r. Towarzystwo posiadając status organizacji pożytku publicznego (OPP) otrzymało wpłaty z tytułu 
odpisu 1% podatku od osób fizycznych w łącznej wysokości 33 586,31 PLN. Kwota w wysokości 27 200,00 
PLN (cel szczegółowy) została przekazana w formie darowizny dla Fundacji Dzika Klinika – Centrum pomocy 
dla dzikich zwierząt, os. Kazimierzowskie 18/156, 31-841 Kraków, na realizację zadań statutowych tj. na 
leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt. Niewykorzystana kwota 
w wysokości 6 386,31 PLN została przeniesiona na rok następny z przeznaczeniem na cele statutowe 
Towarzystwa.
W 2016r. Towarzystwo otrzymało 1 996,68 PLN z tytułu należnych odsetek bankowych  od lokat terminowych i 
konta bankowego.
Wolne środki finansowe Towarzystwo umieściło na lokatach terminowych w banku, gwarantujących wyższe 
oprocentowanie. Na koniec okresu lokaty należne odsetki są dopisywane do lokaty, bądź przekazane na konto 
Towarzystwa stanowiąc przychody finansowe.
Od 2013r. Towarzystwo jest właścicielem działki (łąka w Obszarze Natura 2000) w m. Ispina, gm. Drwinia 
(wpisana do Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni) i z tego tytułu opłaca należny podatek rolny.
Towarzystwo od lat odpłatnie dzierżawi od UM Krakowa działkę przy ul. Christo Botewa z przeznaczeniem na 
Społeczną Ostoję Przyrody „Staw przy cegielni” i opłaca należny czynsz dzierżawny.
Dla środków otrzymanych z wpłat 1% podatku od osób fizycznych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja 
księgowa.
Wszystkie koszty administracyjne (np. materiały, energia, usługi obce, koszty podróży służbowych, 
wynagrodzenia i narzut na wynagrodzenia itp.) są przeksięgowywane na koniec roku na koszty realizacji zadań 
statutowych, gdyż są związane z realizacją tych zadań. 
Towarzystwo nie zatrudnia etatowych pracowników. Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia związane są z 
realizacją projektów ekologicznych i działań statutowych Towarzystwa.
Na koniec 2016r. Towarzystwo nie posiadało żadnych zadłużeń finansowych. 
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej. Do aktywów zalicza się 
majątek trwały i obrotowy, a do pasywów fundusze własne.
Zysk brutto na całokształcie działalności (nadwyżka przychodów nad kosztami) wynikający 
ze sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat) za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. 
w wysokości 60 309,34 PLN jest w całości przeznaczony na nieodpłatną statutową działalność Towarzystwa.
Struktura przychodów i rozchodów w następnym roku nie powinna ulec większej zmianie, gdyż środki 
finansowe będą przeznaczane na działalność statutową Towarzystwa.
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