
UCHWAŁA NR 501/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia17 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), § 3 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) oraz § 8 pkt 1 uchwały nr 18/I KZF/2016 

I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad 

gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów i § 10 uchwały nr 396/I KRF Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1.  1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zatwierdza sprawozdanie finansowe  Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., stanowiące 

załącznik do uchwały. 

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1: 

1) bilans za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się kwotą 14.063.928,75 zł, wykazuje zysk netto 

w wysokości 4.205.486,24 zł; 

2) rachunek zysków i strat od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zysk netto 

w wysokości 4.205.486,24 zł. 

 

§ 2. Krajowa Izba Fizjoterapeutów postanawia o przeznaczeniu zysku, o którym mowa 

w § 1 ust. 2, w wysokości 4.205.486,24 zł na kapitał rezerwowy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
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Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez KIF w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania przez KIF działalności.
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie KIF z inną jednostką.
KIF sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

a) Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Jako środki trwałe w budowie wykazywane są zakupione środki trwałe w trakcie instalacji bądź montażu, koszty wytworzenia środków trwałych w okresie prac w 
szczególności budowlanych, montażowych oraz koszty wytworzenia niezakończonych prac zmierzających do ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 
Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są nabyte przez jednostkę, spełniające definicję aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Na dzień bilansowy wartości 
niematerialne i prawne wycenia są według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości, przy czym wartość początkową stanowi dla: 
1) kosztów zakończonych prac rozwojowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia (art. 33 ust. 2–3 ustawy);
2) nabytych praw majątkowych – cena nabycia; 
2) wartości firmy – wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy.

Do ewidencji środków trwałych  i wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są składniki o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500,00 PLN. 
Amortyzacja jednorazowa może być przeprowadzona dla środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 PLN
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, 
zawierającego stawki według kwoty rocznych odpisów. Odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności;
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek 
normatywnych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia, 

Podstawowe stawki umorzeniowe są następujące:
Amortyzacja jenorazowa 100%, amortyzacja liniowa w tym:                                             
*Budynki i budowle (inwestycje w obcy środek trwały)  1,5%-4,5%
*Sprzęt komputerowy 30%, 60%
*Urządzenia elektroniczne i telefoniczne       10%, 14%, 18%, 20%
*Maszyny, urządzenia   20%
*Środki transportu                           20%
*Wyposażenie               20%
*Oprogramowanie   50% 
*Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe  2 lata.

b) Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

c) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności wykazuje się 
w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności. 
Odsetki księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości 
nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością, przy czym kwota 
odpisu nie może być mniejsza, jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności przez okres:
• powyżej roku – 100% kwoty należności,
• powyżej pół roku do roku – 50% kwoty należności.

W uzasadnionych przypadkach KIF może podjąć decyzję od odstąpienia od tworzenia odpisów aktualizacyjnych wartości należności przeterminowanych.

d) Zapasy
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych ujmuje się według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia.
Jeżeli koszty zakupu towarów i materiałów są nieistotne, ich początkowe ujęcie następuje w wysokości ceny zakupu. Rozchód rzeczowych składników aktywów obrotowych 
wyceniany jest przy zastosowaniu metody FIFO.
Składniki zapasów na dzień nabycia lub wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych w cenach rzeczywistych.
Dla rzeczowych składników obrotowych posiadanych przez jednostkę stosowana jest ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika są obroty i stany 
w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

e) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar 
kosztów finansowych.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany 
na instrumenty finansowe – wycenia się według wartości godziwej.

f) Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości 
godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się
do przychodów finansowych, w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.

g) Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
KIF nie tworzył rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z uwagi 
iż kwoty te nie są istotne dla sprawozdania finansowego.

h) Podatek dochodowy odroczony
KIF w 2019 r. odstąpił od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 pkt. 10 Ustawy o rachunkowości (DZ.U. z 2019 r. 
poz.351 ).
i) Rozliczenia międzyokrsowe kosztów.                                                               
Na dzień bilansowy każdy tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest zinwentaryzowany w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. RMK wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej
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1. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2. Ewidencja kosztów podstawowej działalności ustawowej prowadzona jest w układzie kosztów rodzajowych na kontach zespołu „4”. 
3. Szczegółowość kont analitycznych kosztowych dostosowana jest do potrzeb informacyjnych jednostki oraz sprawozdawczości.
4. W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną 
ustawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów działaności operacyjnej zalicza się koszty działań przewidzanych w budżecie na dany rok.
5. Jednostka może także prowadzić działalność gospodarczą.
6. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania 
płatności. 
7.  Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane 
będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały 
poniesione.
8. Do przychodów operacyjnych związanych z działalności ustawową zalicza się w szczególności: 
1) składki członkowskie; 
2) opłaty za prawo wykonywanie zawodu fizjoterapeuty; 
3) opłaty za wymianę prawa wykonywania zawodu;
4) opłaty za wydanie zaświadczenia o kwalifikacji zawodowej; 
5) opłaty za egzamin z języka polskiego; 
6) opłaty za uznanie kwalifikacji zawodowych;
7) opłaty za rejestr praktyk zawodowych;
8) opłaty za elektroniczną europejską legitymację zawodową;
9) opłaty za wpis o zmianę danych w rejestrze praktyk zawodowych;
10) opłaty za zaświadczenie za odbyte przeszkolenie w związku z bezczynnością zawodową;
11) opłaty za czasopismo.
9. Do przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody tylko pośrednio związane z operacyjną działalnością jednostki, w 
szczególności związane z:
1) sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także 
koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu; 
2) skutkami klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, obejmujących w szczególności powódź, pożar, grad, trąba powietrzna, kradzież z 
włamaniem;
3) zaniechaniem lub zawieszeniem działalności;  
4) sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji;
5) utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji; koszty i przychody związane z ich 
eksploatacją, posiadaniem, a także odpisy z tytułu aktualizacji wartości tych inwestycji; do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczamy 
również przychody i koszty związane z przekwalifikowaniem nieruchomości i praw zaliczanych do inwestycji odpowiednio do środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych;
6) odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, jeżeli jednak wcześniej został utworzony 
odpis aktualizujący wartość takich należności to odpisanie tych należności należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących;
7) utworzeniem i rozwiązaniem rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi;
8) utworzeniem odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów, a także korektami wartości tych odpisów; odpisy aktualizujące mogą 
wynikać z utraty wartości użytkowej aktywów, obniżki cen rynkowych, ujawnienia niedoborów bądź nadwyżek, korekty odpisów aktualizujących 
aktywa mogą dotyczyć całościowego bądź częściowego rozwiązania odpisów w związku z odzyskaniem przez te aktywa wartości;
9) odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w zapłacie. Należne jednostce kary lub też 
zasądzony na jej rzecz zwrot kosztów sądowych należy ująć jako pozostały przychód operacyjny dopiero w momencie zapłaty przez kontrahenta, 
gdyż pozostałe przychody operacyjne muszą być niewątpliwe, co wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, natomiast nałożone na jednostkę kary, poniesione 
koszty sądowe należy uznać jako pozostały koszt operacyjny wcześniej, w momencie uzyskania informacji o nich, a nie w momencie zapłaty;
10) przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, 
nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych; dopłaty do cen sprzedaży 
zwiększają przychody, natomiast dopłaty, dotacje, subwencje, w tym także ze środków funduszy Unii Europejskiej, na nabycie lub wytworzenie 
środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych początkowo są ujmowane na rozliczeniach
międzyokresowych przychodów, skąd odpisuje się je na dobro pozostałych przychodów operacyjnych stopniowo, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków pieniężnych). 
10. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się tylko niewątpliwe przychody i zyski, a więc rzeczywiście otrzymane lub których otrzymanie 
jest pewne. 
11. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wszystkie koszty i straty poniesione lub wymagające poniesienia w okresie sprawozdawczym, o 
których jednostka posiada informacje.
12. Do przychodów finansowych zaliczane są:
1) przychody z tytułu posiadania udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, a w szczególności dywidendy (udziały w zyskach) otrzymane od 
innych jednostek;
2) zysk z tytułu sprzedaży udziałów akcji i innych papierów wartościowych;
3) zysk ze zbycia inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne;
4) zysk ze sprzedaży wierzytelności;
5) odsetki naliczone, otrzymane;
6) umorzone odsetki od zobowiązań;
7) przychody z tytułu dyskonta;
8) nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
9) rozwiązanie rezerw związanych z działalnością finansową;
10) rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności związane z działalnością finansową, w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie;
11) przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
13. Do kosztów finansowych zaliczane są:
1) strata z tytułu sprzedaży udziałów akcji i innych papierów wartościowych;
2) strata ze zbycia innych inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne;
3) strata ze sprzedaży wierzytelności;
4) odsetki i prowizje naliczone, zapłacone;
5) umorzone należności związane z działalnością finansową;
6) koszty z tytułu dyskonta;
7) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
8) utworzenie rezerw związanych z działalnością finansową;
9) utworzenie odpisów aktualizujących na należności związane z działalnością finansową, w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie;
10) koszty z tytułu aktualizacji wartości inwestycji innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
14. Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 
15. Wynik finansowy brutto korygują:
1) bieżące zobowiązania z tytuły podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi;
2) podatek odroczony stanowiący różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego.
16. Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta „860 Wynik finansowy”.
26. Na konto „860” przeksięgowuje się salda kont zespołu „4” i „7”.
27. W następnym roku obrotowym saldo konta „860” przeksięgowywane jest na konto „821 Rozliczenie wyniku finansowego”.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych polskich w zakresie ustalonym w za-
łączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z działalności ustawowej i działalności 
gospodarczej.
Zostało sporządzone przy założeniu kontynowanie działalności.
Sprawozdanie finansowe zawiera rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą 
pośrednią.
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31.12.2019

2019 2018

737 332,54 638 919,68

31 865,85 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31 865,85 0,00

0,00 0,00

704 766,74 341 788,48

688 284,74 341 788,48

0,00 0,00

314 844,26 0,00

294 778,15 255 177,78

0,00 0,00

78 662,33 86 610,70

0,00 0,00

16 482,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 296 897,20

0,00 296 897,20

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

zł

KRAJOWA IZBA 
FIZJOTERAPEUTÓW

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

699,95 234,00

0,00 0,00

699,95 234,00

638 919,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638 685,68

638 685,68

0,00

296 897,20

255 177,78

0,00

86 610,70

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

0,00

234,00

0,00

234,00
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13 326 596,21

333 778,00

148 134,10

0,00

0,00

0,00

185 643,90

906 779,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

906 779,44

10 247,05

10 247,05

0,00

7 951 624,21

85 273,01

29 738,96

0,00

0,00

0,00

55 534,05

1 027 133,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 027 133,48

13 848,16

13 848,16

0,00

0,00

896 532,39

0,00

11 501 451,05

11 501 451,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 501 451,05

11 501 451,05

0,00

0,00

0,00

584 587,72

0,00

0,00

14 063 928,75

0,00

1 013 285,32

0,00

6 820 686,52

6 820 686,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 820 686,52

6 820 686,52

0,00

0,00

0,00

18 531,20

0,00

0,00

8 590 543,89

7 998 383,67

85 273,01

29 738,96

0,00

0,00

0,00

55 534,05

1 027 133,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 027 133,48

13 848,16

13 848,16

0,00

0,00

1 013 285,32

0,00

6 820 686,52

6 820 686,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 820 686,52

6 820 686,52

0,00

0,00

0,00

65 290,66

0,00

0,00

8 637 303,35
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2019 2018

11 698 031,49 7 492 545,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 492 545,25

0,00

0,00

0,00

4 205 486,24

0,00

2 365 897,26

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

837 123,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

837 123,35

0,00

0,00

0,00

352 335,13

352 335,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-617 691,99

8 110 237,24

0,00

1 097 998,64

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

468 921,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468 921,31

0,00

0,00

0,00

339 413,62

339 413,62

0,00

7 492 545,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-617 691,99

8 110 237,24

0,00

1 144 758,10

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

723 132,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723 132,31

0,00

0,00

0,00

386 173,08

386 173,08

0,00
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0,00

0,00

200 380,87

258 995,44

25 411,91

0,00

1 528 773,91

0,00

1 528 773,91

0,00

1 528 773,91

14 063 928,75

0,00

0,00

110 740,27

0,00

18 767,42

0,00

629 077,33

0,00

629 077,33

0,00

629 077,33

8 590 543,89

0,00

0,00

110 740,27

207 451,54

18 767,42

421 625,79

0,00

421 625,79

0,00

421 625,79

8 637 303,35
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01.01.2019 - 31.12.2019

2019

19 093 406,00

0,00
13 080,00

0,00

0,00

0,00

13 630 571,24

247 601,84

324 525,28
2 751 138,58

49 383,89

0,00
5 026 505,00

879 063,51

4 352 353,14
0,00

5 462 834,76

221 586,84

0,00
210 724,48

0,00

1 540 274,25

0,00

1 529 505,50

10 768,75
4 144 147,35

108 056,84

0,00
0,00

108 056,84
0,00

0,00

0,00

0,00

46 717,95

395,85

0,00

0,00

37 862,58
8 459,52

0,00

0,00

4 205 486,24

0,00
0,00

4 205 486,24

2018

16 217 195,50

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

8 158 256,85

480 029,28

84 280,87
1 381 987,79

4 510,11

0,00
2 839 130,48

213 431,24

3 154 887,08
0,00

8 058 938,65

7 911,54

0,00
0,00
0,00

500,02

0,00

0,00

500,02
8 066 350,17

44 819,46

0,00
0,00

42 079,30
0,00

0,00

0,00

2 740,16

932,39

97,87

0,00

0,00

0,00
834,52

0,00

0,00

8 110 237,24

0,00
0,00

8 110 237,24

zł

V. Przychody netto z działalności ustawowej 19 080 326,00 16 217 195,50

KRAJOWA IZBA 
FIZJOTERAPEUTÓW

237 312,60 0,00

10 862,36 7 911,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 217 195,50

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
16 217 195,50

8 158 256,85

480 029,28

84 280,87
1 381 987,79

4 510,11

0,00
2 839 130,48

213 431,24

198 798,00

3 154 887,08
0,00

8 058 938,65

7 911,54

0,00
5 760,00

0,00

2 151,54

500,02

0,00

0,00

500,02
8 066 350,17

44 819,46

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
42 079,30

0,00

0,00

0,00
0,00

2 740,16

932,39

97,87

0,00

0,00
0,00

0,00
834,52

8 110 237,24

0,00
0,00

8 110 237,24
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zł

2019 2018

4 205 486,24

-252 535,60
247 601,84

0,00
-70 194,26

0,00
0,00

-248 504,99
120 353,76

113 991,04

587 385,11
-1 003 168,10
3 952 950,64

70 194,25

0,00

0,00
70 194,25

0,00
70 194,25

0,00
0,00
0,00

70 194,25
0,00
0,00

345 548,47

345 548,47

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

-275 354,22

1 003 563,95

0,00

0,00
0,00

1 003 563,95
395,85

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

395,85
0,00

1 003 168,10

4 680 764,52

4 680 764,52

0,00

6 820 686,52

11 501 451,04

574 501,11

8 110 237,24

-382 921,88
480 029,28

0,00
-41 282,67

0,00
0,00

-85 273,01
-997 430,40

-250 247,76

510 448,16
834,52

7 727 315,36

42 079,30

0,00

0,00
42 079,30

0,00
42 079,30

0,00
0,00
0,00

42 079,30
0,00
0,00

1 118 714,96

821 538,02

297 176,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 076 635,66

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

19 140,15
0,00
0,00
0,00

17 500,00
0,00
0,00
0,00

796,63
843,52

-19 140,15

6 631 539,55

6 631 548,55

0,00

189 137,97

6 820 677,52

0,00

01.01.2019 - 31.12.2019KRAJOWA IZBA 
FIZJOTERAPEUTÓW

8 110 237,24

-382 921,88
480 029,28

0,00
-41 282,67

0,00
0,00

-85 273,01
-997 430,40

3 963,24

256 237,16
834,52

7 727 315,36

42 079,30

0,00

0,00
42 079,30

0,00
42 079,30

0,00
0,00
0,00

42 079,30
0,00
0,00

1 118 714,96

1 118 714,96

0,00
0,00

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

-1 076 635,66

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

19 140,15
0,00
0,00
0,00

17 500,00
0,00
0,00
0,00

796,63
843,52

-19 140,15

6 631 539,55

6 631 548,55

189 137,97

6 820 677,52

5 760,00
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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4 205 486,24

zł

8 110 237,24

5 000,00 0,00

rozwiązanie rezerw niewykorzystanych, 

tworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27 5 000,00 15 1

17 565 490,13 16 217 247,88

niezrealizowane dodatnie 
różnice kursowe 2,85 15a 2 52,38

przychody bilansowe nie uznane podatkowo -

zaewidencjonowane noty na przychody z 

opłat działalności ustawowej
17 316 900,00 12 3a 16 217 195,50

naliczone niezapłacone odsetki 
od należności 37 862,80 12 4 2

przychody bilansowe nie uznane za 

podatkowe związane  art. 17 ust. 1 pkt. 47 210 724,48 12 3a
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58,38 0,00

zrealizowan dodatnie różnice 
kursowe 52,38 15a 2

242 913,87 5 088,42

odsetki budżetowe 48,00 18,04

koszty bilansowe nie uzanwane za 
podatkowe dot. art.17 ust. 1 pkt. 17 210 724,48

16 1 19

16 1 58

koszty reprezentacji 28 126,11 16 1 28 5 070,38

składki na rzecz organizacji, do których 

przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa
4 015,20 16 1 37

1 852 981,05 207 974,17

różnice kursowe 
niezrealizowane 212,31 68,22

odsetki od zobowiązań 347,85

wartość utowrzonych RMB  n a 
koszty 3 492,08

15a 3

16 1 19

15 4e 207 451,54

niewypłacone wynagrodzenia 258 995,44 16 1 57

odpis akutalizujący wartość 
należności 1 567 368,08 16 1 25

22 565,29 454,41
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207 519,76 104 310,80

wykorzystane rezerwy na koszty lat 
ubiegłych, która nie była kosztem 
podakotwym zg. art, 15a ust. 3

207 451,54 15a 3 103 594,00

zrealizowane różnie 
kursowe 68,22 15a 3

zapłacone odsetki w tym od 
kredytów i pożyczek 0,00 16 1 11 716,80

0,00 0,00

11 476 576,43 7 998 258,85

przychody podatkowe  nie uznane za 
rachunkowe-orzymane przychody z opłat 
działalności ustawowej

18 152 544,36 15 252 950,92

pozostałe przychody podatkowe nie 
uzane za bilansowe 300,00

12 3e

12 1

dotacje z budżetu państawa i samaorządu 
terytorailengo w ramach umowy 
POWR.05.04.00-00-0132/18

-890 963,54 17 1 47 -5 760,00

dochody wolne zg. z art. 17 
ust. 1pkt. 4 -6 676 267,93 17 1 4 -7 248 932,07

dotacje z budżetu państawa i samaorządu 
terytorailengo w ramach umowy 
POWR.05.04.00-00-0132/18

890 963,64 17 1 57

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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Informacja dodatkowa  

do  
 

Sprawozdania Finansowego 
za rok obrotowy 

od 01-01-2019 r.  do 31-12-2019 r. 

 

 

 

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

pl. Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

NIP:7010651576 
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2 

 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA 

 

1. Noty uzupełniaj�ce do informacji dodatkowej: 

 

• Nota 1  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzeda�y towarów  

i produktów 

• Nota 2  Pozostałe przychody operacyjne 

• Nota 3  Pozostałe koszty operacyjne i dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie  

kr�gu kosztów  

• Nota 4  Przychody finansowe 

• Nota 5  Koszty finansowe 

• Nota 6  Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku  

na operacjach nadzwyczajnych 

• Nota 7 Rozliczenie głównych pozycji ró�ni�cych podstaw� opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto 

• Nota 8  Zmiany w warto�ciach niematerialnych i prawnych  

• Nota 9  Zmiany w �rodkach trwałych  

• Nota 10  Zapasy 

• Nota 11  Struktura nale�no�ci krótkoterminowych 

• Nota 12  �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 

• Nota 13  Wykaz czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych 

• Nota 14  Stan rezerw 

• Nota 15  Struktura zobowi�za� krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)  

• Nota 16  Przeci�tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych 

• Nota 17  Wynagrodzenia, ł�cznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom 

zarz�du i organów nadzorczych. 
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2. KIF nie dokonywał nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. 

 

3. Wykaz zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku KIF na dzie� 31.12.2019 r. nie posiada. 

 

4. KIF na dzie� 31.12.2019 r. posiadał zobowi�zanie warunkowe w postaci weksla  

„in blanco” na kwot� 5.000.000,00 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy z dnia 27/09/2018 

r. o dofinansowanie projektu nr POWR.05.04.00-00-0132/18 pn. „Podniesienie kompetencji 

zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

�rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

5. Wynik finansowy netto    

Sprawozdanie sporz�dzono przed podj�ciem uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

o rozliczeniu zysku netto w kwocie 4.205.486,24 zł za rok obrotowy. Proponowane jest aby 

zysk przeznaczy� na kapitał rezerwowy. 

 

6. W roku bie��cym nie zaniechano �adnego rodzaju działalno�ci. W roku nast�pnym równie� 

nie jest planowane zaprzestanie jakiegokolwiek rodzaju działalno�ci. 

 

7. W roku bie��cym nie wyst�piły koszty wytworzenia �rodków trwałych w budowie. 

 

8. Zyski nadzwyczajne w bie��cym roku nie wyst�piły.  

 

9. Straty nadzwyczajne w bie��cym roku nie wyst�piły. 

 

10. Na dzie� 31 grudnia 2019 r. KIF zatrudniał trzydziestu trzech pracowników na podstawie 

umowy o prac�. 
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11. W roku bie��cym nie udzielano organom KIF po�yczek.  

 

12. Po dniu bilansowym nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia, które wymagałyby uwzgl�dnienia 

w sprawozdaniu finansowym. 

 

13. W roku sprawozdawczym nie nast�piło poł�czenie KIF z �adn� inn� jednostk�. 

 

14. W �wietle posiadanych przez Prezesa i Prezydium KRF informacji nie wyst�puje 

niepewno��, co do mo�liwo�ci kontynuowania działalno�ci przez KIF. 

 

15. Nie s� znane Prezesowi i Prezydium KRF �adne inne informacje ni� wymienione powy�ej, 

których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej, 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

16. Struktura kapitału (funduszu) własnego: 

 

Kapitał (fundusz) 
Warto�� na 

pocz�tek roku 

Zmiany w roku obrotowym 
Warto�� na 
koniec roku 

Zwi�kszenia Zmniejszenia 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz)  
zapasowy 

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

Kapitał (fundusz)  

z aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) 

rezerwowy 
0,00 7.492.545,250 0,00 7.492.545,25 

 

17. KIF nie zawierał umów, takich które nie zostały uj�te w bilansie a które mogłyby mie� 

istotny wpływ na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy jednostki. 
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18. Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyra�onych w walutach obcych wycenia si� 

zgodnie z zasadami przyj�tymi w polityce rachunkowo�ci. 

 

19. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zostało 

sporz�dzone zgodnie z zasadami rachunkowo�ci zawartymi w ustawie o rachunkowo�ci.  

 

20. W roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nast�piła zmiana zasad 

rachunkowo�ci. 

 

21. KIF nie posiadał w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zobowi�za� wobec 

bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno�ci 

budynków i budowli. KIF nie posiada praw własno�ci do �adnych nieruchomo�ci. 

 

22. Na dzie� bilansowy, do wyceny nale�no�ci i zobowi�za� wyra�onych w walucie obcej 

przyj�to �redni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzie� roku obrotowego, to jest kurs  

z dnia 31.12.2019 roku, tabela nr 251/A/NPB/2019, który wyniósł: EUR = 4,2585 PLN,  

USD = 3,7977 PLN, CHF = 3,9213 PLN. 

 

23. KIF planuje nakłady inwestycyjnych w przyszłym roku obrotowym w zwi�zku z 

planowanym otwarciem kolejnych biur regionalnych Biura KIF. 

 

24. W 2019 r. KIF przeprowadził szkolenia w ramach umowy z dnia 27/09/2018 r.                 o 

dofinansowanie projektu nr POWR.05.04.00-00-0132/18 pn. „Podniesienie kompetencji 

zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”         w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

�rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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W ramach umowy w 2019 roku zaplanowano i przeprowadzono 10 edycji szkole� (ka�de 

trwało 8 dni). 

Po dwie edycje szkole� odbyły si� w ka�dym z miast: Warszawa, Ustro�, Lublin, Pozna�, 

Gda�sk. 

Liczba osób, które zako�czyły szkolenie i otrzymały certyfikat to 246 osób.  

Ł�czna wysoko�� wydatków kwalifikowalnych Projektu,  

z tego: 2 018 104,32 

Dofinansowanie 1 957 561,18 

 - KIF 1 709 642,46 

 - UML 247 918,72 

Wkład własny 60 543,14 

 - KIF 47 349,54 

 - UML 13 193,60 

Zaliczki otrzymane w 2018 r. 5 760,00 

Zaliczki otrzymane w 2019 r. 1 003 563,95 

 - KIF 890 963,54 

 - UML 118 360,41 

Zatwierdzone wnioski o płatno�� w 2019 r. 269 991,13 

 - KIF 210 724,48 

 - UML 59 266,65 

Pozostaje do rozliczenia z otrzymanych zaliczek 733 572,82 

 - KIF 680 239,06 

 - UML 59 093,76 

Umowa  b�dzie realizowana tak�e w 2020 r. 

 

25. W 2019 r. Komisja Socjalna przyznała fizjoterapeutom bezzwrotne zapomogi:  

Zapomogi przyznane przez Komisj� Socjaln� 

    
Ogółem:  178  

 Na kwot� 199 962,50  
w tym:  

 
 

 bezzwrotne zapomogi 51  

 Na kwot� 162 725,00  

  
 

 

 zwolnienia ze składek 152  

 Na kwot� 37 237,50  

    



    

� �
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Liczba osób którym przyznano oba rodzaje wsparcia: 

  25  
 

 

26. Pozostałe punkty wymienione w zał�czniku 1 do UoR nie wyst�piły w informacji 

dodatkowej, gdy� nie dotycz� KIF. 

 

Podpisy Prezes i Prezydium KRF: 

  (-)      (-) 

………………………………………..        ……...……………………….. 

Maciej Krawczyk – ���������	    Monika Dziamska -– 
���������������	�

 

  (-) 

……………………………………….. 

Paweł Adamkiewicz 
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  (-) 

……………………………………….. 

Jacek Koszela  
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  (-) 

……………………………………….. 

Tomasz Niewiadomski 
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  (-) 

……………………………………….. 

Ernest Wi�niewski 
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