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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK.
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (TnROP) nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
TnROP nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, 
a także nie ma zobowiązań zaciągniętych  w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Na majątek TNROP składają się:
Aktywa trwałe:
Działka rolna o powierzchni 0,95 ha w m. Ispina gm. Drwinia (łąka w Obszarze Natura 2000) 
o wartości zakupu  44 000 PLN
Aktywa obrotowe:
- środki finansowe w kasie w wysokości  486,63 PLN
- środki finansowe na rachunku bankowym w PKO BP w wysokości  18 721,03 PLN
- środki finansowe na lokatach terminowych w PKO BP w wysokości  200 000,00 PLN
Pasywa:
- fundusz statutowy w wysokości  263 207,66 PLN
TnROP zgodnie z zapisem w statucie nie pobiera składek członkowskich. TnROP nie otrzymało żadnej dotacji 
pochodzącej ze środków publicznych, jak również dotacji z innych źródeł. TnROP otrzymało darowizny od osób 
fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 5 800 PLN. Środki z otrzymanych darowizn przeznaczane są na 
finansowanie bieżącej działalności statutowej.
TnROP otrzymało kwotę 2 697,22 PLN z tytułu należnych odsetek bankowych od konta i lokat terminowych 
otwartych w banku prowadzącym rachunek bankowy i stanowią one przychody finansowe.
Do kosztów TnROP zalicza się koszty administracyjne w wysokości  3 638,63 PLN i koszty statutowe 
w wysokości  35 603,31 PLN. Wszystkie koszty administracyjne (np. materiały, energia, usługi obce, koszty 
podróży służbowych, wynagrodzenia i narzut na wynagrodzenia)są przeksięgowywane 
na koniec roku na koszty statutowe, gdyż są związane z realizacją zadań statutowych.
Fundusz statutowy jest wykorzystywany do realizacji zadań statutowych, a jego wysokość uległa obniżeniu ze 
względu na poniesioną stratę.
TnROP posiadając status organizacji pożytku publicznego (OPP) otrzymało wpłaty z tytułu  odpisu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych w wysokości  16 548,52 PLN. Kwota  8 058,60 PLN 
(cel szczegółowy) została przekazana w formie darowizny dla Fundacji Dzika Klinika-Centrum pomocy dla 
dzikich zwierząt, os. Kazimierzowskie 18/158, 31-841 Kraków na realizację działań statutowych obdarowanego 
na rzecz dzikich zwierząt. Kwota  500 PLN została przeznaczona na wynagrodzenie 
za obsługę księgową wpływów z 1% podatku. Niewykorzystana kwota  7 989,92 PLN została przeniesiona na 
rok następny z przeznaczeniem na cele statutowe TnROP. Dla środków otrzymanych z wpłat 1% podatku od 
osób fizycznych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa.
TnROP 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.
TnROP nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej. TnROP nie zatrudnia etatowych 
pracowników. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie związane są z realizacją zadań statutowych.
Struktura przychodów i rozchodów w 2018 roku nie powinna ulec większej zmianie, gdyż środki finansowe 
będą przeznaczane na działalność statutową TnROP.

Kraków, dnia 19.03.2018r.
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