
Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego  

Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” 

za 2020 rok 

 

1. Informacje porządkowe:  

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy w Rzeszowie działa na mocy Ustawy o 

Stowarzyszeniach. To organizacja samorządną o charakterze społeczno – 

gospodarczym, jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich 

członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników o powoływać 

biura. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

Celem Stowarzyszenia jest powiększanie dorobku sprawiedliwości naprawczej i 

mediacji w Polsce, inicjowania, opiniowania w sprawach dotyczących mediacji. 

Propagowania idei mediacji w społeczeństwie polskim, edukacji w zakresie 

sprawiedliwości itp.  

2. Objaśnienia do metody wyceny aktywów i pasywów. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 

rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza 

sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra 

Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Stan aktywów trwałych i wyposażenia na koniec 2020 roku to 0,00 zł. Jednostka nie 

posiada aktywów trwałych. 

Pasywa zawarte w bilansie to wynik finansowy netto za 2020 rok tj. dochód w 

wysokości 14501,44 zł, który w następnym roku obrotowym zwiększy przychody.  

Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2020 rok obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 

 

3. Struktura przychodów i kosztów zawartych w bilansie i rachunku zysków 

i strat. 

Struktur przychodów to: 

- składki członkowskie – 4757 zł 

- dotacje – 7776,24 zł w tym dotacja COVID 5000,00 zł 

- darowizny – 1560,00 zł 

- szkolenia – 14415,00 zł 

- przychody statutowe z mediacji – 23060,72 zł  

- pozostałe przychody – 18309,74 zł (wynik finansowy za 2019) 

Struktura kosztów: 

- koszty mediacji – 16915,77 zł 



- zużycie materiałów – 3453,91 zł 

- usługi obce – 16725,97 zł 

- usługi bankowe – 430,64 zł 

- umowy zlecenia – 15174,19 zł 

 

 

Jednostka na dzień 31.12.2020 posiada zobowiązania w kwocie 3610,70 zł oraz 

należności w kwocie 12302,74 zł. 

Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2020 to środki na rachunku bankowym 

w kwocie 6056,49 zł. 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega badaniu. Wszystkie dane 

zawarte w bilansie i rachunku zysków i strat są zgodne z prawidłowo prowadzoną 

księgą rachunkową. 

 

 

Lubaczów dnia 04.09.2021 

      

      Zarząd Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy 
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