
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (TnROP) nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 553,99 PLN
- środki finansowe na rachunku bankowym w PKO BP w wysokości 184 611,21 PLN
Pasywa:
- fundusz statutowy w wysokości 229 165,20 PLN

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

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 w wysokości 6 200 PLN oraz osób
prawnych w wysokości 37 200 PLN - łącznie 43 400 PLN. Środki z otrzymanych darowizn przeznaczane są na finansowanie bieżącej
działalności statutowej.

TnROP otrzymało kwotę 1 031,93 PLN z tytułu należnych odsetek bankowych od lokat terminowych otwartych w banku prowadzącym
rachunek bankowy i stanowią one przychody finansowe.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Do kosztów TnROP zalicza się koszty administracyjne w wysokości 14 776,20 PLN i koszty statutowe w wysokości 59 886,86 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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest wykorzystywany do realizacji zadań statutowych, a jego wysokość uległa obniżeniu ze względu na poniesioną stratę.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

TnROP posiadając status organizacji pożytku publicznego (OPP) otrzymało wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 16 708,90 PLN. Kwota 9 657,30 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 6 551,60 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
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8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

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 2021 roku nie powinna ulec większej zmianie, gdyż środki finansowe będą przeznaczane na działalność
statutową TnROP.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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