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MISJA
MISSION STATEMENT

“We support the creation of modern and innova-
tive economy by carrying out secure and reliable 
electronic exchange of information, including 
information pertaining to interbank clearings”.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. develops and  
markets innovative solutions pertaining to the 
exchange of electronic information. Such solutions 
have a significant influence on shaping and develop-
ing Polish e-economy. Products and services offered 
by KIR S.A. are targeted at banks and financial insti-
tutions, enterpreneurs, public administration, as well 
as at e-commerce operators and their clients.

The strategic priority of KIR S.A. consists in providing 
top-quality secure clearing services. Such services 
are carried out within the framework of the follow-
ing two systems: ELIXIR® (for domestic payments), 
and EuroELIXIR (for domestic and cross-border pay-
ments in Euro). By adapting the EuroELIXIR system  
so that it can handle SEPA Credit Transfer instru-
ments, KIR S.A. has enabled banks participating  
in the Polish payment system to use pan-European 
payment instruments in a unified standard, within 
the framework of the Single Euro Payment Area 
(SEPA). As a result KIR S.A. is now a part of the  
integrated European clearing and settlement infra-
structure. Currently KIR S.A. is carrying out advanced 
works relative to introducing Express ELIXIR 
– a system which enables clearing immediate pay-
ments. This solution will enable making payments in 
real time, within just a couple of seconds. It will be 
available 24x365 and will be offered to banks and 
their clients in the 2nd quarter of 2012.

„Wspieramy kreowanie nowoczesnej 
i innowacyjnej gospodarki, realizując bezpieczną 
i niezawodną elektroniczną wymianę informacji, 
w tym w zakresie rozliczeń międzybankowych”.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. opracowuje 
i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania 
z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, 
które wywierają znaczący wpływ na tworzenie  
i rozwój polskiej e-gospodarki. Swoje usługi i pro-
dukty kieruje do banków, instytucji finansowych, 
przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm dzia-
łających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

Priorytetem działalności KIR S.A. jest zapewnienie 
najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczenio-
wych, realizowanych za pośrednictwem systemów 
ELIXIR® (dla płatności krajowych w złotych)  
i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgra-
nicznych w euro). Dzięki dostosowaniu systemu 
EuroELIXIR do obsługi instrumentów SEPA Credit 
Transfer, Izba umożliwia uczestniczącym w tym 
systemie bankom z polskiego obszaru płatniczego 
stosowanie paneuropejskich instrumentów 
płatniczych w jednolitym standardzie, w ramach 
Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). 
Tym samym Izba stała się częścią zintegrowanej 
infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej 
Europy. Obecnie KIR S.A. prowadzi zaawansowane 
prace związane z wprowadzeniem na rynek usługi 
rozliczeń płatności natychmiastowych Express ELIXIR. 
Rozwiązanie, które pozwoli na dokonywanie płatno-
ści w czasie rzeczywistym, liczonym w sekundach, 
przez 24 godziny i 365 dni w roku, zostanie udostęp-
nione bankom i ich klientom w II kwartale 2012 roku.

mission statement 
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W celu usprawnienia wymiany informacji 
związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami – 
uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz 
podmiotami współpracującymi z bankami, KIR S.A. 
wdrożyła i systematycznie rozszerza funkcjonalność 
usługi OGNIVO. Usługa pozwala na usprawnienie 
realizowanego przez banki czasochłonnego procesu 
realizacji zapytań i reklamacji, a także – poprzez 
wdrażanie kolejnych modułów – na usprawnianie 
i rozszerzanie wymiany informacji pomiędzy kolejny-
mi uczestnikami usługi. Dostęp do usługi realizowa-
ny jest poprzez Internet. Obecnie z usługi korzystają 
52 banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta 
Polska oraz komornicy sądowi.

KIR S.A. jest akredytowanym partnerem SWIFT 
w Polsce. Usługi SWIFT świadczone przez Izbę 
obejmują pośrednictwo w elektronicznym przesy-
łaniu komunikatów do sieci SWIFTNet, realizowane 
przy wykorzystaniu własnej infrastruktury teleinfor-
matycznej w ramach statusu SWIFT Service Bureau 
oraz wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury 
dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

KIR S.A. oferuje również usługi wspierające płatności. 
Izba jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierw-
szych w Europie, zaoferowała usługi podpisu  
elektronicznego, z którego już od 1994 roku  
korzystają polskie banki. Od 2003 roku KIR S.A. jest 
kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów 
kwalifikowanych oraz znaczników czasu. Izba jest 
jednym z wiodących podmiotów na rynku certyfika-
tów kwalifikowanych.

In order to streamline the exchange of information 
relative to clearings between banks that participate 
in the ELIXIR® and EuroELIXIR system and entities  
cooperating with such banks, KIR S.A. has imple-
mented and is systematically extending the func-
tionalities of its OGNIVO service. OGNIVO streamlines 
the time-consuming process of handling queries 
and complaints in banks. Its more advanced mod-
ules streamline and extend the scope of information 
exchange carried out between additional partici-
pants of the system. OGNIVO is available through In-
ternet channels and has already been implemented 
by 52 banks, the Social Insurance Institution (ZUS), 
Poczta Polska and a large number of court enforce-
ment officers.

KIR S.A. is an accredited partner of SWIFT in Poland. 
SWIFT-related services provided by KIR S.A. include 
intermediation in electronic transfer of messages to 
the SWIFTNet network carried out using KIR’s own  
IT infrastructure (where KIR S.A. acts as a SWIFT 
Service Bureau) and provision of technical support 
relative to access infrastructure to SWIFT users in 
Poland.

KIR S.A. also offers certain payment-support services. 
It has been the first company in Poland and one of 
the first in Europe to offer digital signature services. 
As a result Polish banks have been able to benefit 
from digital signature since 1994. In 2003 KIR S.A. 
was appointed a qualified certification entity provid-
ing certification services relative it issuing qualified 
certificates and time markers. Currently KIR S.A. is 
one of the leading players on the qualified certifi-
cates market.
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mission statement 

Izba aktywnie uczestniczy w usprawnianiu realizacji 
elektronicznych płatności. Jako pierwsza na polskim 
rynku uruchomiła usługę elektronicznej prezentacji 
i płatności rachunków (EBPP), działającą w oparciu 
o kanały bankowości elektronicznej. Wdrożyła ją 
pod własną marką invoobill (dawniej Bilix). Obecnie 
z tej usługi może już korzystać ponad 95% klientów 
polskiej bankowości elektronicznej. Dotychczas 
usługę udostępnili swoim klientom dostawcy usług 
masowych, m. in. z branży energetycznej,  
ubezpieczeniowej, operator telewizji satelitarnej 
oraz jedna z warszawskich uczelni. W 2011 roku 
do usługi invoobill przystąpiło dwóch wiodących 
operatorów telekomunikacyjnych.

KIR S.A. oferuje również usługę PayByNet – system 
bezpośrednich i gwarantowanych płatności inter-
netowych na rzecz branży e-commerce i sektora 
publicznego. System PayByNet zintegrowany jest 
z elektroniczną Platformą Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP). To pierwszy system umożliwiają-
cy klientom e-urzędów wnoszenie opłat urzędowych 
drogą elektroniczną i pozwalający na generowanie 
Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Obecnie do 
systemu PayByNet, poprzez ePUAP, podłączonych 
jest ponad 120 jednostek administracji publicznej. 
W segmencie e-commerce system funkcjonuje 
w ponad 300 sklepach.

Izba systematycznie rozwija również usługi elektro-
nicznej archiwizacji dokumentów papierowych 
i elektronicznych. W obszarze systemu eArchiwum, 
zakończone zostały prace związane z implementacją 
rozwiązań zapewniających jego integrację  
z zewnętrznymi systemami zarządzania obiegiem 
dokumentów w przedsiębiorstwie czy zarządzania 
jego zasobami informacyjnymi. Zmodyfikowany 
system pozwala na zintegrowanie i wykorzystanie 
funkcjonalności oferowanych w ramach innych pro-
duktów Izby, co umożliwia rozszerzenie oferty o roz-
wiązania wspierające kompleksową obsługę faktur 
elektronicznych i papierowych, w tym e-fakturę.

KIR S.A. has been actively involved in streamlining 
electronic payments. It was the first entity in Poland 
to launch the Electronic Bill Presentment and  
Payment service (EBPP), available through electronic 
banking channels. It has implemented this service 
under its own brand - invoobill (formerly Bilix).  
Invoobill is currently available to over 95% of  
electronic banking clients in Poland. A number of 
mass service providers have already decided to offer 
this service to their clients. They include energy pro-
viders, insurance companies, a satellite TV provider, 
and one of higher education institutions in Warsaw. 
In 2011 invoobill was implemented by two leading 
mobile telephone operators.

PayByNet is yet another service offered by KIR S.A.  
It is a system of direct, secure and guaranteed 
Internet payments aimed specifically at e-commerce 
operators and at the public sector. PayByNet has 
already been integrated with the Electronic Public 
Administration Service Platform (ePUAP). It is the 
first system which enables e-government clients  
to pay administrative fees through electronic bank-
ing channels and to obtain Electronic Payment 
Confirmations. Over 120 public administration units 
have already been connected to PayByNet through 
the ePUAP platform. In the e-commerce sector the 
system has already been installed in over 300 online 
stores.

KIR S.A. has also been systematically developing 
its services pertaining to electronic archivisation of 
documents in paper and electronic format.  
As regards the eArchiwum system, KIR S.A. has 
completed works relative to the implementation 
of solutions which make it possible to integrate it 
with external workflow management systems or IT 
resources management. The modified version of the 
system offers a possibility to integrate and use vari-
ous functionalities of other products provided by  
KIR S.A. and therefore to extend the scope of its 
offer to include solutions providing comprehensive 
services relative to handling electronic and paper 
invoices, including e-invoices.
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Udostępniając nowoczesne rozwiązania w zakresie 
usług rozliczeniowych, elektronicznej wymiany 
informacji, e-podpisu, płatności internetowych,  
elektronicznej archiwizacji dokumentów papiero-
wych i elektronicznych oraz proponując ich wyko-
rzystywanie naszym Partnerom i Klientom, łączymy 
e-biznes.

We connect e-business by implementing and mak-
ing available modern solutions related to clearing 
services, electronic exchange of information, digital 
signature, Internet payments, and electronic 
archiving of paper-format and electronic documents, 
as well as by encouraging our Partners and Clients to 
adopt such solutions.
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letter from the president

of the management board

Dear Sirs!

In 2011 the activities pursued by KIR S.A. were  
focused on providing top-quality secure clearing  
services, both for domestic and cross-border pay-
ments. It was also a period of intensive activities 
aimed at developing other products and services 
pertaining to electronic exchange of information.

In order to meet the expectations of the market, 
KIR S.A. has developed a real-time clearing system 
and started to make it available to banks and their 
clients. In December 2011 KIR S.A. was authorised by 
the National Bank of Poland to launch its immediate 
payments system - Express ELIXIR. This authorisation 
was the formal basis for initiating the process  
of implementation of a new interbank clearing sys-
tem. At the same time the National Bank of Poland 
authorised KIR S.A. to open and operate an account 
for clearing payments for banks which participate  
in the Express ELIXIR module in the SORBNET 
system. KIR S.A. will be the first entity in Central and 

Szanowni Państwo!

W 2011 roku działania KIR S.A. skoncentrowane  
były na zapewnieniu najwyższej jakości bezpiecz-
nych usług rozliczeniowych, zarówno dla płatności 
krajowych, jak i transgranicznych. Realizowane 
były również działania służące rozwojowi innych 
produktów i usług z obszaru elektronicznej wymiany 
informacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,  
KIR S.A. opracowała system rozliczeń płatności  
w czasie rzeczywistymi i rozpoczęła proces  
udostępniania tego systemu bankom i ich klientom.  
W grudniu 2011 roku Izba otrzymała zgodę 
Narodowego Banku Polskiego na uruchomienie 
systemu płatności natychmiastowych Express ELIXIR. 
Dało to formalną podstawę do rozpoczęcia procesu 
wdrożenia nowego systemu rozliczeń międzybanko-
wych. Równocześnie NBP wyraził zgodę na otwarcie 
i prowadzanie w systemie SORBNET rachunku 
powierniczego do rozliczeń płatności banków – 
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uczestników systemu Express ELIXIR. Tak innowacyj-
ne rozwiązanie na rynku płatności Izba wdroży jako 
pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej i druga 
w Europie. Usługa będzie dostępna w bankach już 
w II kwartale 2012 roku. 

Rok 2011 był również okresem realizacji kolejnych 
zmian w systemie EuroELIXIR – migracji ostatnich 
uczestników rozliczeń na platformę TARGET2, posze-
rzenia modeli rozrachunku, a także zakończenia rozli-
czeń międzysystemowych, prowadzonych przez Izbę 
w powiązaniu z systemem STEP2. Kontynuowany 
był również proces uruchamiania alternatywnej 
względem systemu STEP2 możliwości bezpośredniej 
wymiany płatności transgranicznych pomiędzy 
izbami rozliczeniowymi działającymi w ramach 
Stowarzyszenia Europejskich Izb Rozliczeniowych 
(EACHA). W kwietniu 2011 roku rozpoczęta została 
bezpośrednia wymiana zleceń płatniczych SCT 
z brytyjską izbą rozliczeniową VocaLink Limited. 
Prowadzone były również rozmowy z kolejnymi  
izbami stowarzyszonymi w EACHA.  
Działania te pozwolą na dalsze rozszerzanie oferty 
usług rozliczeniowych kierowanych do banków 
w Polsce, a rozbudowa sieci połączeń – na umacnia-
nie pozycji KIR S.A. na rynku europejskim.

W 2011 roku w systemie rozliczeniowym ELIXIR® 
przetworzonych zostało 1 405 950 896 transakcji,  
tj. o 5,4 % więcej niż w roku ubiegłym, natomiast 
w systemie rozliczeniowym EuroELIXIR liczba  
transakcji wzrosła o 27,9%. Łącznie w 2011 roku  
Izba przetworzyła blisko 1,5 miliarda transakcji.

W celu dalszego usprawniania procesu wymiany 
informacji związanych z rozliczeniami, pomiędzy 
uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz 
podmiotami współpracującymi z bankami, funk-
cjonalność usługi OGNIVO rozszerzona została 
o moduł poszukiwania rachunków dłużników, który 
pozwala na usprawnienie komunikacji komorników 
sądowych z bankami w zakresie obsługi zajęć 
komorniczych. 

Eastern Europe (and second in Europe) to implement 
such an innovative solution. The service will be  
offered by banks already in the 2nd quarter of 2012.

In 2011 further changes were introduced into the 
EuroELIXIR system. The migration of system partici-
pants onto the TARGET2 platform was finalised and 
the settlement model was extended. KIR S.A. also 
stopped handling intersystem clearings in relation to 
the STEP2 system. The process of launching alterna-
tive (other than involving the use of STEP2) methods 
of direct exchange of cross-border payments be-
tween clearing houses operating within the frame-
work of the European Automated Clearing House  
Association (EACHA) has also been continued.  
In April 2011 KIR S.A. launched direct exchange of 
SCT payment orders with VocaLink Limited, a British 
clearing house. In the course of the year nego-
tiations were also carried out with other clearing 
houses which are EACHA members. The activities 
described above will enable KIR S.A. to widen the 
scope of clearing services offered to banks in Poland, 
and the extension of the existing connection net-
work will strengthen the company’s position on the 
European market.

1 405 950 896 transactions were cleared within the 
ELIXIR® clearing system in 2011, which means an 
increase by 5.4% as compared to the previous year. 
Over the same period the number of transactions 
cleared in EuroELIXIR increased by 27.9%. In total  
KIR S.A. processed nearly 1.5 billion transactions over 
the course of 2011.

In order to further streamline the process of ex-
change of clearing-related information between 
ELIXIR® and EuroELIXIR participants and entities 
cooperating with banks, the functionalities of  
OGNIVO have been extended to include a debtor’s 
bank account search module, which makes it pos-
sible to steamline communication between court 
enforcement officers and the banks in order to facili-
tate court-ordered seizure procedures. 
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letter from the president

of the management board

Miniony rok to również dalszy etap rozwoju usług 
podpisu elektronicznego SZAFIR. Izba dokonała 
szeregu zmian i usprawnień związanych z wprowa-
dzeniem nowej infrastruktury sprzętowej  
i programistycznej. Zmiany te polegały m.in.  
na wdrożeniu nowego typu karty kryptograficznej, 
która znacznie zwiększyła poziom bezpieczeństwa  
w zakresie długości kluczy karty wydawanej klien-
tom. Uruchomione zostały także nowe ośrodki 
certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych.

KIR S.A. konsekwentnie realizowała także działania 
służące usprawnianiu realizacji elektronicznych 
płatności. Prowadzone były dalsze prace związane 
z udostępnieniem usługi Bilix, umożliwiającej 
otrzymywanie i opłacanie rachunków i faktur za 
dostarczone usługi w kanałach bankowości elektro-
nicznej. W związku z utworzeniem marki parasolowej 
invoo dla wszystkich usług związanych z procesem 
tworzenia, dystrybucji, płatności i archiwizowania 
faktur papierowych i elektronicznych, nazwa usługi 
Bilix została zmieniona na invoobill. Na koniec  
2011 roku usługa invoobill dostępna była dla ponad 
95% klientów polskiej bankowości elektronicznej. 
Pod koniec roku do usługi dołączyli kolejni dostawcy 
masowych usług – dwaj wiodący operatorzy tele-
fonii komórkowej. Prowadzone są zaawansowane 
rozmowy z kolejnymi dostawcami usług.

W 2011 roku nastąpił także dalszy rozwój usługi 
PayByNet – systemu bezpośrednich i gwaranto-
wanych płatności internetowych, dedykowanego 
sektorowi publicznemu oraz branży e-commerce. 
Prowadzone działania pozwoliły na podłączenie  
do PayByNet, poprzez elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP), kolejnych  
60 jednostek administracji publicznej. W segmencie 
e-commerce system został uruchomiony w kolej-
nych 150 sklepach internetowych. Jednocześnie 
w celu implementacji systemu PayByNet jako 
standardowej funkcjonalności, Izba rozpoczęła 
współpracę z firmami integrującymi i wytwarza-
jącymi oprogramowanie dla branży e-commerce. 

2011 was also marked by further development of 
SZAFIR digital signature services. KIR S.A. has intro-
duced a number of changes and improvements by 
providing a new hardware and software infrastruc-
ture. The changes in question consisted for instance 
in introducing a new type of a cryptographic card. 
As a result, it was possible to enhance the level of 
security due to the fact that longer encryption keys 
are now available to the clients. New certification 
centres for qualified and non-qualified certificates 
have also been opened in the period in question.

KIR S.A. has also been consistently focused on 
streamlining procedures relative to making elec-
tronic payments. Our company carried out further 
works aimed at offering Bilix services to its clients. 
Thanks to Bilix bank clients may now receive and pay 
bills and invoices directly in their electronic banking 
channels. Due to the creation of invoo – a new 
umbrella brand for all services connected to the 
process of establishing, distributing, payment and 
archiving of paper-format and electronic invoices – 
Bilix has been renamed and it is now called invoobil. 
At the end of 2011 invoobill was available to over 
95% of clients having access to Polish electronic 
banking. At the end of the year two new providers 
of mass services (leading mobile telephone opera-
tors) decided to join the system. KIR S.A. is involved 
in advanced negotiations with a number of other 
service providers. 

Our PayByNet service was also being further  
developed in 2011. PayByNet is a system of direct, 
guaranteed Internet payments, aimed specifically  
at the public sector and at the e-commerce sector.  
Our activities resulted in connecting yet another 
60 public administration units to PayByNet using 
the ePUAP Electronic Public Administration Service 
Platform. As far as the e-commerce segment  
is concerned, the system was launched by further 
150 Internet stores. At the same time, in order  
to implement PayByNet as a standard functionality  
on websites, KIR S.A. has launched cooperation with 
companies specialising in integration and manufac-
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Prowadzi również rozmowy z kolejnymi bankami, 
sklepami internetowymi i jednostkami administracji 
publicznej w tym zakresie.

Realizując usługi elektronicznej archiwizacji doku-
mentów papierowych i elektronicznych, w 2011 roku 
KIR S.A. kontynuowała prace związane z implemen-
tacją rozwiązań pozwalających na integrację nowe-
go systemu eArchiwum z zewnętrznymi systemami 
do zarządzania obiegiem dokumentów w przedsię-
biorstwie czy zarządzania jego zasobami informa-
cyjnymi. Dzięki dokonanej przebudowie systemu 
eArchiwum, Izba rozszerzyła ofertę o rozwiązania 
wspierające kompleksową obsługę faktur elektro-
nicznych i papierowych. W wyniku dokonanych 
zmian uruchomiona została nowa usługa – invooclip, 
dedykowana do obsługi faktur elektronicznych 
i innych e-dokumentów.

Za wkład w rozwój gospodarczy kraju,  
w 2011 roku KIR S.A. otrzymała nominację  
do IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 
w kategorii Innowacyjność. Nominacja ta to wysoka 
ocena i uznanie dla Izby za blisko 20-letnią działal-
ność w zakresie opracowywania i wdrażania nowo-
czesnych i bezpiecznych rozwiązań, które wywierają 
znaczący wpływ na kształtowanie i rozwój polskiej 
e-gospodarki. To powód do prawdziwej satysfakcji.
 
W imieniu Zarządu dziękuję Pracownikom Izby, 
którzy swoją pracą, fachową wiedzą i zaangażo-
waniem przyczyniają się do podnoszenia jakości 
świadczonych usług i udostępniania kolejnych 
nowych rozwiązań, a tym samym do umacniania 
pozycji rynkowej naszej firmy. Partnerom i Klientom 
życzę, aby korzystanie z produktów i usług oferowa-
nych przez KIR S.A. przynosiło im wymierne korzyści 
i satysfakcję.

turing software for the e-commerce sector. KIR S.A.  
is also in the process of negotiating new deals with 
banks, Internet stores, and public administration units.

In 2011 KIR S.A. continued to provide services rela-
tive to digital archiving of paper-format and elec-
tronic documents and to work on implementing 
solutions enabling integration of its eArchiwum sys-
tem with external corporate workflow management 
systems or systems used for managing corporate IT 
resources. Due to recent revamping of eArchiwum, 
KIR S.A. was able to add to its offer some new solu-
tions which support comprehensive handling of 
electronic and paper invoices. Thanks to introduced 
changes a new service has been launched. It is called 
invooclip and it may be used to handle electronic 
invoices and other e-documents.

In 2011 KIR S.A. was nominated to the 9th edition  
of the Business Prize awarded by the President of the 
Republic of Poland in the Innovations category.  
The nomination shows that over 20 years of activities 
aimed at developing and implementing modern and 
secure solutions pursued by KIR S.A. have been well 
received and even acclaimed. Our activities have 
strongly influenced the shape and development  
of Polish e-commerce. We can now be truly satisfied 
with our achievements.
 
On behalf of the Management Board I would like to 
thank all Employees of KIR S.A. who have contributed 
to improving the quality of our services and introduc-
ing new solutions and therefore to consolidating our 
position on the market. I would like to thank them for 
their everyday work, expert knowledge and exten-
sive involvement. I also would like to wish our Part-
ners and Clients significant benefits and satisfaction 
from using products and services offered by KIR S.A.

Kazimierz Małecki
Prezes Zarządu KIR S.A. / President of the Management Board of KIR S.A.



12

shareholder information

Struktura akcjonariatu / Shareholding structure

Narodowy Bank Polski 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Millennium S.A.

BRE Bank S.A.

ING Bank Śląski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Związek Banków Polskich

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Kredyt Bank S.A.

Udziały (w %) / Shares (in %)

5,74

34,44

11,48

5,74

5,74

5,74

5,74

5,74

5,74

5,51

2,89

2,75

2,75
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authorities

RADA NADZORCZA
SUPERVISORY BOARD

Aniela Szafran
Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od 13 kwietnia 2011 r.) 
Chairman of the Supervisory Board (since 13 April 2011) 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 12 kwietnia 2011 r.)
Vice-Chairman of the Supervisory Board (until 12 April 2011)

Mieczysław Groszek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 13 kwietnia 2011 r.)
Vice-Chairman of the Supervisory Board (since 13 April 2011)
Związek Banków Polskich

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Katarzyna Bajerowska

Krzysztof Freliszek

Piotr Kasznik   

Dariusz Marcjasz  

Piotr Miałkowski  

Zygmunt Miętki  

Jarosław Orlikowski  

Tomasz Pasikowski  

Maciej Pietrucha  

Wacława Maria Sędziak 

Alicja Żyła   

Danuta Szymańska   

Ewa Kowalczyk   

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Narodowy Bank Polski

Bank Millennium S.A.

Kredyt Bank S.A.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

BRE Bank S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

ING Bank Śląski S.A.

PKO Bank Polski S.A. (do 12 kwietnia 2011 r.) / (until 12 April 2011) 

Związek Banków Polskich (do 12 kwietnia 2011 r.) / (until 12 April 2011)
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ZARZĄD
MANAGEMENT BOARD 

Od lewej / from the left: Zygmunt Szafrański, Jacek Rapcia, Kazimierz Małecki, Michał Szymański

Kazimierz Małecki
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Jacek Rapcia
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board

Zygmunt Szafrański
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board

Michał Szymański
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board



16

clearing services

SYSTEM ELIXIR® (ROZLICZENIA W ZŁOTYCH)
THE ELIXIR® SYSTEM (CLEARINGS IN PLN)

Elektroniczne rozliczenia międzybankowe w złotych, 
obsługiwane za pomocą systemu ELIXIR®, stanowiły 
w 2011 roku podstawową działalność KIR S.A.  
W analizowanym okresie nastąpił dalszy rozwój 
systemu, zwłaszcza pod względem liczby przetwo-
rzonych transakcji. 

W 2011 roku w systemie ELIXIR® przetworzono 
łącznie 1,4 mld transakcji, a obroty przekroczyły  
3,6 bln zł.

Electronic interbank clearings in PLN carried out 
using the ELIXIR® system were the core activity of 
KIR S.A. in 2011. The system was experiencing further 
growth over the discussed period, especially in the 
context of the number of processed transactions.

A total of 1.4 billion transactions were processed in 
ELIXIR® in 2011 and the generated turnover exceed-
ed 3.6 trillion PLN.

Rozliczenia międzybankowe za pośrednictwem systemu ELIXIR®

Interbank clearing transactions using the ELIXIR® system

Wyszczególnienie / Specification

Liczba banków w systemie na koniec roku
Number of banks in the system at the end of year

Liczba transakcji ogółem, w tym:
Total number of transactions, including: 

uznaniowe / credit transactions
obciążeniowe / debit transactions

Wartość obrotów ogółem (w mln zł), w tym: 
Total turnover value (in million PLN), including:

uznaniowe / credit transactions
obciążeniowe / debit transactions 

Średnia dzienna liczba transakcji 
Average daily number of transactions

Liczba dni rozliczeniowych
Number of clearing days

2010 

52

1 331 148 263

1 309 749 216
21 399 047

3 338 408

3 321 623
16 785

5 220 189

255

2011 

50

1 402 379 762

1 381 063 602
21 316 160

3 613 001

3 595 345
17 656

5 564 999

252

2010 = 100%

96,2

105,4

105,4
99,6

108,2

108,2
105,2

116,3

98,8
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W systemie ELIXIR®, w każdym dniu rozliczeniowym 
uruchamiane są 3 równorzędne sesje (przebiegi), 
przy czym zarówno pod względem liczby transakcji, 
jak i wartości obrotów najwięcej transakcji rozliczano 
w pierwszym przebiegu.

ELIXIR® initiates three equivalent clearing sessions 
(cycles) per clearing day, but most transactions (both 
in number and in turnover value) are actually cleared 
during the first session.

Liczba transakcji ogółem w systemie 
ELIXIR® (w mln szt.)

Total number of transactions in ELIXIR® 
(in millions)

Wartość obrotów ogółem w systemie 
ELIXIR® (w mld zł)

Total turnover value in ELIXIR®  
(in billion PLN)

 

Struktura wolumenu wg przebiegów 
rozliczeniowych w systemie ELIXIR®

Percentage of transaction volume 
per clearing cycle in ELIXIR®

Struktura wartości wg przebiegów  
rozliczeniowych w systemie ELIXIR®

Percentage of turnover value 
per cycle in ELIXIR®

56,9%
przebieg I

cycle I

44,6%
przebieg I

cycle I

36,5%
przebieg II
cycle II

18,9%
przebieg III
cycle III

26,0%
przebieg II
cycle II

17,1%
przebieg III
cycle III
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Transakcje uznaniowe

W 2011 roku dynamika liczby transakcji uznanio-
wych, rozliczonych w systemie ELIXIR®, utrzymała  
się na poziomie zbliżonym do analogicznego  
w poprzednim roku. Przyrost liczby transakcji,  
w porównaniu do 2010 roku, wyniósł 5,4%.

W strukturze liczby transakcji w 2011 roku,  
w stosunku do roku poprzedniego, w ogólnej liczbie 
prezentowanych transakcji uznaniowych zwiększył 
się udział poleceń przelewu (wzrost z 81,5%  
do 83,6%), natomiast udział wpłat gotówkowych 
zmniejszył się z 18,1% do 16,0%. Pozostałe transakcje 
uznaniowe utrzymały się na poziomie 0,4% ogólnej 
liczby transakcji tego typu.

Dynamika przyrostu wartości rozliczonych transakcji 
znacznie przyśpieszyła w stosunku do 2010 roku.  
Jej wskaźnik wyniósł 8,2% w porównaniu do 7,3% 
odnotowanego rok wcześniej.

Struktura wartości obrotów, w stosunku  
do poprzedniego roku, pozostała praktycznie bez 
zmian. Polecenia przelewu stanowiły 97,5% ogólnej 
wartości obrotów uznaniowych (w 2010 roku – 
97,3%), wpłaty gotówkowe stanowiły 1,4% wartości 
(w 2010 roku – 1,5%), a udział pozostałych transakcji 
uznaniowych wyniósł 1,0% (w 2010 roku – 1,1%).

W ramach płatności uznaniowych istotne znaczenie 
miały płatności podatkowe oraz płatności na rzecz 
ZUS. W 2011 roku w systemie ELIXIR® rozliczono  
61,2 mln płatności na rzecz ZUS oraz 24,6 mln płat-
ności podatkowych, co oznacza wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego odpowiednio o 2,5% i 5,2%. 

Credit transactions

In 2011, the growth dynamics of credit transactions 
cleared within the ELIXIR® system was similar to the 
one observed in the previous year. The number of 
transactions increased by 5.4% as compared to 2010.

As compared to the previous year, in 2011 an 
increased share of credit transfers (increase from 
81.5% to 83.6%) was observed in the context of the 
number of transactions cleared, while the share of 
incoming cash payments declined from 18.1% to 
16.0%. The share of remaining credit transactions 
remained stable and was equal to 0.4% of the total 
number of transactions of this kind.

The growth dynamics of the value of cleared transac-
tions was significantly higher than in 2010.  
The growth dynamics indicator was equal to 7.3%,  
as compared to 0.5% recorded in the previous year.

The structure of turnover value remained practically 
unchanged, as compared to the previous year.  
Credit transfers generated 97.5% of total credit turn-
over (as compared to 97.3% in 2010), incoming cash 
payments constituted 1.4% of the said value (1.5% 
in 2010), and the share of the remaining credits was 
equal to 1.0% (against 1.1% in 2010).

In the context of credit transactions a significant role 
was attributed to tax payments and social insurance 
contributions (paid to the Social Security Institution 
– ZUS). 61.2 million payments towards ZUS and  
24.6 million tax payments were cleared using the 
ELIXIR® system in 2011, which means that the figures 
increased by 2.5% and 5.2% respectively, as com-
pared to the previous year. 

clearing services
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Wartość obrotów ogółem (w mld zł)
Total turnover value (in billion PLN)

Liczba transakcji ogółem (w mln szt.)
Total number of transactions (in millions)
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Transakcje uznaniowe w systemie ELIXIR
®

Credit transactions in ELIXIR®

Transakcje obciążeniowe

W 2011 roku wolumen transakcji obciążeniowych 
rozliczonych w systemie ELIXIR®, w porównaniu  
do 2010 roku, spadł o 0,4%. Ze względu na ujemny 
wolumen transakcji obciążeniowych i przyrost liczby 
transakcji ogółem, udział transakcji obciążeniowych 
w ogólnej strukturze komunikatów rozliczonych 
w ramach systemu ELIXIR® zmniejszył się  
w 2011 roku do 1,5% (w 2010 roku – 1,6%).

Debit transactions

In 2011, the volume of debit transactions cleared 
within the ELIXIR® system decreased by 0.4 %  
as compared to 2010. Due to the negative volume  
of debit transactions combined with an overall  
increase of the total number of transactions, the 
share of debit transactions in the overall structure  
of messages cleared within the framework  
of the ELIXIR® system decreased to 1.5% in 2011  
(in 2010 the relevant share corresponded to 1.6%).

      

2006 20092007 20102008 2011
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Wartość obrotów ogółem (w mld zł)
Total turnover value (in billion PLN)

Liczba transakcji ogółem (w mln szt.)
Total number of transactions (in millions)
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Transakcje obciążeniowe w systemie ELIXIR
®

Debit transactions in ELIXIR®

clearing services

Struktura transakcji obciążeniowych, podobnie jak  
w poprzednich latach, była zdominowana przez  
polecenie zapłaty. W 2011 roku komunikaty zwią-
zane z tym instrumentem stanowiły 99,9% liczby 
transakcji obciążeniowych i 99,6% ich wartości. 
Wskaźniki struktury utrzymywały się na poziomie 
zbliżonym do 2010 roku.

Liczba transakcji typu polecenie zapłaty zmniejszyła 
się w stosunku rocznym o 0,4%, natomiast ich 
wartość wzrosła o 5,1%.

The structure of debit transactions was dominated 
by direct debit transactions, just as in the previous 
years. In 2011, direct debit messages corresponded 
to 99.9% of the total number of debit transactions 
and 99.6% of the value of all debit transactions. 
Structure indicators remained at a similar level  
as in 2010.

The number of direct debit and similar transactions 
decreased by 0.4% in the annual perspective, while 
their value increased by 5.1%.
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SYSTEM EUROELIXIR (ROZLICZENIA W EURO)
EUROELIXIR (CLEARINGS IN EUR)

System EuroELIXIR to międzybankowy system 
rozliczeń w euro, umożliwiający rozliczanie płatności  
zarówno krajowych, jak i transgranicznych.  
System jest w pełni dostosowany do standardów 
europejskich i funkcjonuje w ramach zintegrowanej 
infrastruktury Europejskiego Obszaru Płatności. 
Od początku istnienia, tj. od 2005 roku, system 
EuroELIXIR jest połączony z izbą rozliczeniową 
STEP2, zapewniając uczestniczącym w nim bankom 
oraz ich klientom wymianę płatności w skali paneu-
ropejskiej. System został dostosowany do wymogów 
SEPA i wraz z uruchomieniem Jednolitego Obszaru 
Płatności w Euro (w 2008 roku), przyjął do rozliczeń 
pierwsze zlecenia polecenia przelewu w nowym 
standardzie. 
 
W 2009 roku nastąpiło przeniesienie rozrachunku  
zleceń płatniczych rozliczanych w systemie 
EuroELIXIR z systemu SORBNET-EURO bezpośred-
nio na platformę TARGET2. Obecnie rozrachunek 
odbywa się w ramach polskiego komponentu 
TARGET2-NBP. Od 2010 roku Izba jest również 
aktywnym uczestnikiem w rozliczeniach EACHA 
(Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych), 
w ramach których wymiana płatności odbywa 
się bezpośrednio pomiędzy zrzeszonymi izbami. 
Pierwsza wymiana płatności systemu EuroELIXIR 
w ramach EACHA została uruchomiona we  
współpracy z holendersko-niemiecko-włoskim 
operatorem rozliczeniowym Equens SE. Wymiana 
z systemem izby Equens SE objęła wówczas  
transakcje SEPA Credit Transfer (SCT). 

EuroELIXIR is an interbank clearing system in EUR, 
designed to clear both domestic and cross-border 
payments. It is fully in line with the European stan-
dards and operates within the framework  
of European Payment Area integrated infrastructure. 
From the very beginning, (2005), the EuroELIXIR 
system has been connected to the STEP2 clearing 
house, enabling participating banks and their clients 
to exchange payments on a pan-European scale.  
The system has been adjusted to SEPA require- 
ments and it received the first credit transfer  
orders in the new standard as soon as the Single 
Euro Payments Area was launched (2008).  

In 2009 settlements of payment orders cleared 
within the EuroELIXIR system were transferred  
directly from SORBNET-EURO to the TARGET2 plat-
form. Currently such settlements are handled using 
its Polish component TARGET2-NBP. Starting from 
2010, KIR S.A. has also become an active participant 
of settlements within the framework of EACHA 
(European Automated Clearing House Associa-
tion), where the exchange of payments takes place 
directly between the associated clearing houses. 
The first exchange of EuroELIXIR payments within 
the framework of EACHA was launched in coopera-
tion with Equens SE (a Dutch, German and Italian 
clearing house). The exchange with the system used 
by Equens SA included SEPA Credit Transfer transac-
tions (SCT).
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Rok 2011 to dalszy rozwój współpracy w ramach 
EACHA, migracji ostatnich uczestników rozliczeń  
na platformę TARGET2 i poszerzenie modeli  
rozrachunku. W tym roku KIR S.A. zakończyła 
również prowadzenie rozliczeń międzysystemowych 
XCT w powiązaniu z systemem STEP2. 

W ramach współpracy z EACHA, w kwietniu  
2011 roku uruchomiona została bezpośrednia 
wymiana zleceń płatniczych SCT z brytyjską izbą 
rozliczeniową VocaLink Limited. Przez cały rok 
prowadzone były również zaawansowane rozmowy 
z kolejnymi potencjalnymi partnerami rozlicze-
niowymi. Rozszerzanie współpracy w ramach 
EACHA daje przede wszystkim możliwość otwarcia 
dodatkowych dróg realizacji płatności dla systemu 
EuroELIXIR, a alternatywna droga rozliczeń  
w stosunku do centralizacji rozliczeń w ramach 
jednej paneuropejskiej izby, wspiera niezawodność 
realizacji płatności międzysystemowych, przy 
zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Wymiana płatności w ramach EACHA to również 
możliwość bardziej elastycznego kształtowania 
harmonogramów rozliczeń, a zatem dodatkowe 
możliwości przyspieszenia czasu realizacji płatności. 

W 2011 roku w obszarze rozrachunku zakończo-
ny został okres przejściowy migracji z systemu 
SORBNET-Euro na platformę TARGET2.  
Do 21 listopada wszyscy uczestnicy systemu 
EuroELIXIR dostosowali modele rozrachunku  
do platformy TARGET2. 

2011 was marked by further development  
of cooperation within the framework of EACHA, 
migration of the last participants to the TARGET2 
platform and extending the settlement models.  
In 2011 KIR S.A. also stopped handling intersystem 
XCT clearings in connection with the STEP2 system.

Within the framework of its cooperation with 
EACHA, KIR S.A. initiated direct exchange of SCT pay-
ment orders with VocaLink Limited, a British clearing 
house. Throughout the year advanced negotiations 
were being carried out with other potential clearing 
partners. Extending cooperation within the  
framework of EACHA provides opportunities  
to introduce new methods of carrying out payments 
for the EuroELIXIR system and an alternative clearing 
method (other than centralisation of clearings within 
the framework of one pan-European clearing house) 
further reinforces the reliability of intersystem pay-
ments, while guaranteeing a high level of security. 
The exchange of payments within the framework  
of EACHA is also an opportunity to become more 
flexible in shaping clearing schedules and therefore 
it offers further possibilities to reduce the time  
necessary to carry out payments.

As far as settlements are concerned, the transition 
period relative to migration from SORBNET-Euro to 
the TARGET2 platform was completed in 2011.  
All participants of the EuroELIXIR system adjusted 
their settlement models to the TARGET2 platform 
until 21 November.

clearing services
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W KIR S.A. był to rok intensywnych testów z uczest-
nikami systemu w zakresie rozrachunku, a także 
rok, w którym wdrożone zostały nowe rozwiązania 
umożliwiające rozrachunek za pośrednictwem 
banku zagranicznego nie będącego uczestnikiem 
systemu EuroELIXIR. Z banków, które w 2011 roku 
migrowały na platformę TARGET2, 12 uczestników 
systemu EuroELIXIR wybrało opcję bezpośredniego 
uczestnictwa w systemie TARGET2, a 7 – opcję 
uczestnictwa pośredniego. Spośród uczestników, 
którzy zdecydowali się na drugie rozwiązanie,  
4 wykorzystało pośrednictwo w ramach komponen-
tu TARGET2-NBP, a 3 wybrało model pośrednictwa 
w rozrachunku przez bank nie będący uczestnikiem 
systemu EuroELIXIR, funkcjonujący w ramach innego 
komponentu niż TARGET2-NBP. 

Trzecim obszarem istotnych zmian, których  
dokonano w systemie EuroELIXIR w 2011 roku, były 
rozliczenia XCT. W związku z decyzją EBA Clearing 
o zamknięciu systemu XCT STEP2, z dniem 5 grudnia 
zakończona została obsługa płatności międzysys-
temowych w formacie MT103+. Uwzględniając 
opinie uczestników, Izba utrzymała jednak obsługę 
transakcji XCT w relacjach wewnątrzystemowych, 
zmieniając warianty uczestnictwa w systemie jako 
całości poprzez całkowite rozdzielenie uczestnictwa 
w schematach SCT i XCT. Na koniec roku liczba bez-
pośrednich uczestników rozliczeń XCT w systemie 
EuroELIXIR wyniosła 25, natomiast liczba bezpośred-
nich uczestników rozliczeń SCT – 18. W 2011 roku 
do rozliczeń XCT włączono 1 uczestnika, natomiast 
do rozliczeń SCT – 3. Jeden uczestnik zrezygnował 
z udziału w rozliczeniach XCT, pozostając wyłącznie 
w schemacie rozliczeń SCT. 

For KIR S.A. it was a year of intensive tests of settle-
ment mechanisms carried out in cooperation with 
the participants of the system. New solutions were 
implemented, making it possible to carry out settle-
ments through a foreign bank that is not a partici-
pant of the EuroELIXIR system. Among the banks 
that migrated into the TARGET2 platform in 2011,  
12 participants of the EuroELIXIR system selected  
the option of direct participation in TARGET2 and  
7 chose to become indirect participants. Out of the 
participants who opted for the latter solution,  
4 decided to use intermediation services within the 
framework of the TARGET2-NBP component, while  
3 selected the model of settlement intermediation 
by a bank which is not a participant of EuroELIXIR 
and which operates within the framework of a com-
ponent other than TARGET2-NBP.

The third area in which significant changes to the 
EuroELIXIR system took place in 2011 was related 
to XCT clearings. Due to a decision by EBA Clearing 
to close the XCT STEP2 system, KIR S.A. ceased to 
handle intersystem payments in the MT103+ format 
on 5 December. Taking into account the of the 
participants, KIR S.A. decided to continue handling 
XCT transactions in intrasystem relations, changing 
participation options in the system as a whole by 
way of a complete separation of participation in SCR 
and XCT schemes. At the end of the year there were 
25 direct XCT clearings participants in the EuroELIXIR 
system, against 18 direct participants of SCT clear-
ings. In 2011 one additional participant joined XCT 
clearings, while 3 new participants joined the SCT 
clearing network. One participant resigned from 
participating in XCT clearings, limiting its activities to 
SCT clearings.
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W 2011 roku w systemie EuroELIXIR rozliczonych 
zostało ponad 1,7 mln transakcji więcej niż w roku 
poprzednim (wzrost o 27,9%). Łącznie w 2011 roku 
rozliczonych zostało blisko 8 mln transakcji, w tym 
około 6 mln w relacjach międzysystemowych. Wartość 
rozliczonych transakcji wyniosła 41,8 mld euro.

clearing services

1.7 million more transactions were cleared in 
EuroELIXIR in 2011 as compared to the previous year 
(increase by 27.9%). The total number of nearly  
8 million transactions were cleared in 2011, includ-
ing 6 million transactions within the framework  
of intersystem relationships. The value of cleared 
transactions was equal to 41.8 billion EUR.

Komunikaty międzysystemowe otrzymane
Intrasystem messages received

Komunikaty wewnątrzsystemowe
Intersystem messages

Komunikaty międzysystemowe wysłane
Intersystem messages sent
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W zakresie płatności SCT w systemie EuroELIXIR 
dominujący udział miały rozliczenia międzysyste-
mowe, z których większość została zrealizowana 
we współpracy z systemem STEP2. Udział płatności 
zrealizowanych za pośrednictwem EACHA osiągnął 
poziom niemal 20% ogółu płatności międzysys-
temowych SEPA, przy czym w zakresie płatności 
otrzymywanych udział ten wyniósł 20,7%, natomiast 
w zakresie płatności wysyłanych – 16,4%. 

As far as SCT payments in the EuroELIXIR system are 
concerned, intersystem clearings played a dominant 
role. Most of them were carried out in cooperation 
with the STEP2 system. The share of payments car-
ried out through EACHA reached nearly 20% of all 
intersystem SEPA payments, with the corresponding 
share relative to incoming payments equal to 20.7%, 
and 16.4% in relation to payments sent.

Komunikaty SEPA
SEPA messages

Komunikaty MT
MT messages

Liczba transakcji ogółem w systemie EuroELIXIR (w mln szt.)
Total number of transactions in EuroELIXIR (in millions) 

Od chwili uruchomienia w systemie EuroELIXIR  
obsługi płatności SCT, udział komunikatów realizo-
wanych w ramach tego schematu w ogóle rozlicza-
nych przez Izbę płatności w euro systematycznie 
wzrasta. W styczniu 2009 roku wskaźnik ten wynosił 
31,6%, aby w grudniu 2011 roku osiągnąć poziom 
97,9% wszystkich rozliczonych komunikatów.

Since SCT payments were initiated in the EuroELIXIR 
system, the share of messages carried out within the 
framework of this scheme in the total number  
of payments in Euro cleared by KIR S.A. has been 
growing systematically. In January 2009 this indica-
tor was equal to 31.6%, while in December 2011  
it reached the level of 97.9% of all cleared messages.
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clearing services

SYSTEM EXPRESS ELIXIR  
(SYSTEM ROZLICZEŃ PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH)
EXPRESS ELIXIR  
(IMMEDIATE PAYMENTS SYSTEM)

W 2011 roku KIR S.A. realizowała działania związane 
z udostępnieniem bankom i ich klientom rozwią-
zania, które pozwoli na dokonywanie płatności 
w czasie rzeczywistym.  
System rozliczeń płatności natychmiastowych, który 
otrzymał nazwę Express ELIXIR, jest nowatorskim 
rozwiązaniem, umożliwiającym natychmiastowe 
przekazywanie środków pomiędzy rachunkami 
klientów prowadzonymi w różnych bankach przez 
24 godziny i 365 dni w roku. Obsługa pojedynczej 
transakcji realizowana będzie w czasie liczonym 
w sekundach, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, zarówno pod względem technicz-
nym, jak i prawnym. 

W grudniu 2011 roku KIR S.A. otrzymała zgodę 
Narodowego Banku Polskiego na uruchomienie 
Systemu. Decyzja ta otworzyła drogę do rozpoczęcia 
procesu wdrożenia nowego systemu rozliczeń mię-
dzybankowych. Równocześnie NBP wyraził zgodę 
na otwarcie i prowadzanie rachunku na potrzeby 
rozliczeń płatności banków – uczestników Systemu 
Express ELIXIR – w systemie SORBNET.  

In 2011 KIR S.A. worked on introducing a new solu-
tion that would enable banks and their clients to 
make payments in real time.  
Such a system of immediate payments is called  
Express ELIXIR. It is an innovative solution enabling 
immediate credit transfers between accounts kept 
by different banks. The service will be available 
24x365. A single transaction will be processed within 
seconds, offering a high level of technical and legal 
security.

In December 2011 KIR S.A. received the authorisa-
tion to launch the system from the National Bank 
of Poland. This decision has paved the way for the 
implementation of a brand new interbank clear-
ing system. At the same time, the National Bank 
of Poland agreed to open and keep an account for 
the purpose of clearing bank payments within the 
SORBNET system (for banks which participate in the 
Express ELIXIR system). Such an account will ensure 
maximum security of funds entrusted by the system 
participants, and the final character of payment 
orders will eliminate systemic and credit risk for the 
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Prowadzenie tego rachunku zapewni maksymal-
ne bezpieczeństwo środkom powierzonym przez 
jego uczestników, a finalność realizowanych zleceń 
wyeliminuje ryzyko systemowe oraz kredytowe 
uczestników. Prowadzenie rachunku rozliczenio-
wego dla Systemu Express ELIXIR przez NBP będzie 
rozwiązaniem neutralnym, bo nie preferuje żadnego 
banku komercyjnego. Rozwiązanie takie zapewni 
klientom banków pełne bezpieczeństwo, ponieważ 
środki klientów nie będą „opuszczać” sektora banko-
wego podczas całego procesu obsługi i rozliczenia 
natychmiastowej płatności. Umożliwi także bez-
pośrednią realizację zleceń między uczestnikami 
(jednostkami różnych banków), bez wykorzystywa-
nia jakichkolwiek pośrednich rachunków podmiotu 
pozabankowego. 

KIR S.A. udostępni bankom, będącym uczestnikami 
Systemu, infrastrukturę teleinformatyczną, standardy 
techniczne, a także odpowiednie mechanizmy 
rozliczeniowe. Rozliczenia obejmować będą płatno-
ści z limitem kwotowym dla pojedynczej transakcji 
ustalanym w porozumieniu z bankami. Klienci 
banków będą mogli korzystać z nowych możliwości, 
realizując przelewy głównie poprzez kanały ban-
kowości elektronicznej, chociaż decyzje o sposobie 
udostępniania nowych usług będą należały  
do banków.

Większość banków wyraziła zainteresowanie 
wdrożeniem usługi, a 30 podpisało stosowny list 
intencyjny. Są wśród nich największe banki w Polsce. 

participants. The National Bank of Poland will keep 
the clearing account for the Express ELIXIR System. 
This is a neutral solution thanks to which no prefer-
ence will be given to any of the commercial banks. 
Such a solution will also guarantee full security to 
the clients of banks involved in the system, because 
their funds will not “leave” the banking sector at any 
time in the course of the procedure of processing 
and clearing immediate payments. Such a solution 
will also make it possible to carry out orders directly 
between participants (units of different banks) with-
out using any intermediary accounts belonging to 
non-banking entities.

KIR S.A. will provide ICT infrastructure, technical 
standards and relevant clearing mechanisms  
to the banks participating in the System.  
Clearings will cover payments with a certain single 
transaction amount limit. This limit will be deter-
mined in cooperation with banks. Banking clients 
will be able to benefit from this new opportunity 
mainly through electronic banking channels,  
although it is up to the banks to decide about  
specific modalities of granting access to such  
new services.

Most banks have expressed their interest in imple-
menting this service and 30 of them (including the 
biggest Polish banks) have already singed a relevant 
letter of intent.
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USŁUGA OGNIVO
OGNIVO

Usługa OGNIVO służy do elektronicznej wymiany 
informacji pomiędzy uczestnikami systemów ELIXIR® 
i EuroELIXIR, KIR S.A. i podmiotami współpracują-
cymi z bankami. Pozwala na znaczne usprawnienie 
realizowanego przez banki czasochłonnego procesu 
realizacji zapytań i reklamacji, a także – poprzez 
wdrażanie kolejnych modułów – na usprawnianie 
wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami. 

Dostęp do usługi realizowany jest poprzez Internet. 
Obecnie z usługi korzystają 52 banki,  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska  
oraz komornicy sądowi.

W kwietniu 2011 roku został uruchomiony kolejny 
nowy moduł – „Poszukiwanie rachunków bankowych 
dłużników”, który umożliwia komornikom sądowym 
komunikację z bankami w zakresie usprawnienia 
obsługi zajęć komorniczych. Dzięki niemu, za po-
średnictwem komputera podłączonego do Internetu 
oraz dedykowanej aplikacji, komornicy sądowi mogą 
szybko i sprawnie uzyskać od banków informacje 
na temat rachunków bankowych posiadanych przez 
dłużników. Warunkiem korzystania z tego modułu 
jest podpisanie przez banki i komorników sądowych 
odrębnej umowy z Izbą. 

W 2011 roku w ramach usługi OGNIVO funkcjonowa-
ło 7 modułów:

moduł reklamacji i zapytań – polega na elek-•	
tronicznej wymianie informacji dotyczących 
rozliczeń międzybankowych pomiędzy uczestni-
kami, czyli bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR S.A. 
Zapytania przesyłane są na podstawie dedyko-
wanych elektronicznych formularzy zgłoszeń; 

OGNIVO is used for electronic exchange of informa-
tion between the participants of the ELIXIR® and 
EuroELIXIR systems, KIR S.A. and other entities  
cooperating with banks. It offers significant  
enhancements to the time-consuming query and 
complaint processing procedure in banks. It also 
streamlines the exchange of information between 
the participants – due to its newly-implemented 
modules.

Ognivo is accessible by Internet and it is currently 
being used by 52 banks, the Social Security Institu-
tion (ZUS), the Polish Post (Poczta Polska) and court 
enforcement officers.

In April 2011 a new module was launched.  
“Debtors’ bank accounts search” enables court  
enforcement officers to contact banks in order  
to streamline court-ordered seizure procedures. 
Using a computer connected to the Internet and 
a dedicated software application court enforce-
ment officers may obtain information about bank 
accounts kept by debtors directly from banks  
in a fast and efficient way. The module is accessible if 
both the bank in question and the court enforcement 
officer have signed separate agreements with KIR S.A.

In 2011 seven OGNIVO modules were available to 
the users:

complaint and query module – it enables the •	
electroic exchange of information relative to 
interbank clearings between the participants, 
including banks, the Social Insurance Institution 
(ZUS), Poczta Polska and KIR S.A. Queries are 
sent via dedicated electronic forms;



29

moduł monitoringu sald rozliczeń międzyban-•	
kowych – pozwala na sprawdzenie sald banku 
w ramach działania systemów rozliczeniowych 
KIR S.A.; aktualizacja stanu rozliczeń banku 
następuje po każdej zmianie pozycji salda;

moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – •	
obsługuje procesy związane z przyjęciem  
lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciąże-
nie rachunku z tytułu polecenia zapłaty;

moduł do obsługi awaryjnego kopiowania  •	
plików z transakcjami wymienianymi z bankami 
– umożliwia eksport/import plików zawierających 
transakcje rozliczeniowe poprzez bramkę FTP; 

moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług •	
płatniczych – umożliwia bankom przenoszenie  
rachunków bankowych, w tym wymianę informa-
cji pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem; 

moduł do obsługi reklamacji usługi invoobill •	
(dawniej Bilix) – polega na elektronicznej 
wymianie reklamacji między bankami korzy-
stającymi z usługi invoobill a Biurem Obsługi 
Klienta KIR S.A.; 

moduł poszukiwania rachunków bankowych •	
dłużników – umożliwia elektroniczną komunika-
cję komorników sądowych z bankami.

Planowane jest dalsze rozszerzanie funkcjonalności 
usługi OGNIVO oraz włączanie do korzystania z niej 
kolejnych podmiotów.

interbank clearing balance monitoring module •	
– it enables the users to check bank account 
balances within the framework of operation  
of clearing systems operated by KIR S.A.;  
the bank’s clearing balance status is updated 
after each change of the balance items;

direct debit mandates digitalisation module •	
– supports processes relative to approving or 
refusing an approval (revocation) to debit an  
account as a result of a direct debit transaction;

file backup module for transaction files  •	
exchanged with banks – enables the exporting/
importing of files which contain clearing trans-
actions using an FTP gateway;

account and payment service transfer mod-•	
ule – enables banks to transfer bank accounts, 
which also includes the exchange of information 
between the previous and the current bank;

complaint module for invoobill (formerly Bilix) •	
– consists in electronic exchange of complaints 
between banks using invoobill and the 
Customer Service Office of KIR S.A.;

debtors’ bank accounts search – enables the •	
electronic communication between court  
enforcement officers and banks.

KIR S.A. is planning to further extend the function-
alities of OGNIVO and encourage new entities to 
subscribe to this service.



30

clearing services

USŁUGI SWIFT
SWIFT

Usługi SWIFT świadczone przez KIR S.A. obejmują 
pośrednictwo w elektronicznym przesyłaniu  
komunikatów do sieci SWIFTNet, realizowane przy 
wykorzystaniu własnej infrastruktury teleinforma-
tycznej w ramach statusu SWIFT Service Bureau 
oraz wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury 
dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

SWIFT Service Bureau, działając na podstawie zasad 
określonych przez SWIFT SCRL, posiada uprawnienia 
do świadczenia, na potrzeby użytkowników SWIFT, 
usług zapewniających dostęp do sieci SWIFTNet. 
Usługi te kierowane są do obecnych i przyszłych 
użytkowników sieci SWIFTNet, zainteresowanych 
outsourcingiem dostępu do sieci SWIFTNet  
lub wykorzystaniem SWIFT Service Bureau jako 
infrastruktury backupowej. W ramach usług SWIFT 
Service Bureau, KIR S.A. umożliwia użytkownikom 
SWIFT dostęp do SWIFTNet na zasadzie współdzie-
lenia niezbędnej infrastruktury. Dzięki temu koszty 
korzystania ze SWIFT są znacznie niższe niż w przy-
padku budowania przez bank własnej infrastruktury 
dostępowej. Jest to istotne zwłaszcza dla banków 
o małej liczbie zleceń. W porównaniu z innymi  
dostępnymi na rynku rozwiązaniami, KIR S.A. 
zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie dostępu 
do usług i serwisów w SWIFTNet oraz nie nakłada 
ograniczeń w zakresie rodzaju i wolumenu przesy-
łanych komunikatów. Ponadto zaletą rozwiązania 
oferowanego przez KIR S.A. jest możliwość uzyskania 
wsparcia technicznego i operacyjnego przy imple-
mentacji usługi oraz po jej uruchomieniu. Jest to 
szczególnie ważne dla nowych użytkowników SWIFT. 

SWIFT services provided by KIR S.A. include interme-
diation in the area of electronic transfer of  
messages to the SWIFTNet network via KIR’s own  
ICT infrastructure, acting as a SWIFT Service Bureau, 
as well as offering technical support relative to  
access infrastructure for SWIFT users in Poland.

SWIFT Service Bureau, operating in line with the 
rules defined by SWIFT SCRL, is entitled to provide 
SWIFTNet access services to SWIFT users.  
Such services are aimed at current and future 
SWIFTNet users who are interested in outsourcing 
SWIFTNet access or using SWIFT Service Bureau as 
their backup infrastructure. Within the framework 
of services offered as SWIFT Service Bureau, KIR S.A. 
enables SWIFT users to access SWIFTNet according 
to the concept of sharing necessary infrastructure.  
As a result, the costs of using SWIFT are much lower 
than in the case of developing own access infrastruc-
ture by a bank. It is particularly important for banks 
that process a small number of transactions of this 
kind.If we compare it to other solutions available  
on the market, the offer proposed by KIR S.A. 
provides a full scope of functionalities relative to 
obtaining access to SWIFTNet services and sites, 
without limiting the type or volume of messages 
sent. The possibility to obtain technical and opera-
tional support both while implementing the service 
and once it is operational, constitutes yet another 
advantage of this solution. This aspect is of particular 
importance for new SWIFT users.
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Projekty realizowane w polskim sektorze bankowym, 
takie jak zmiana roli Narodowego Banku Polskiego 
w systemie TARGET2 czy wdrażanie systemu 
SORBNET2, wpłynęły na wzrost zainteresowania 
banków usługami SWIFT Service Bureau jako  
interesującej alternatywy dla własnych rozwiązań 
w zakresie dostępu do SWIFTNet. Platforma  
ta stanowi bowiem podstawowy kanał komunika-
cyjny dla obu systemów – TARGET2 i SORBNET2. 
W przypadku kilku banków realizacja tych projektów 
stała się przesłanką do podjęcia decyzji o rezygna-
cji z własnej infrastruktury dostępowej na rzecz 
infrastruktury współdzielonej w ramach usługi SWIFT 
Service Bureau, świadczonej przez KIR S.A. 

W 2011 roku do grona klientów SWIFT Service 
Bureau dołączyło 5 banków i 1 firma spoza sektora 
bankowego, zwiększając tym samym liczbę użytkow-
ników do 15. Usługa dostępu do SWIFTNet w trybie 
produkcyjnym, w ramach bankowości korespon-
denckiej, została uruchomiona dla 5 kolejnych klien-
tów SWIFT Service Bureau. W wyniku współpracy 
z NBP w zakresie pośrednictwa KIR S.A. w dostępie 
do SWIFTNet, wykorzystywanego jako kanał komu-
nikacyjny dla nowotworzonego systemu SORBNET2, 
podpisane zostały umowy z 3 bankami. W ramach 
usług wsparcia technicznego zrealizowane zostało 
podłączenie do sieci SWIFTNet oddziału zagranicz-
nego polskiego banku oraz podłączenie jednego 
z polskich banków do systemu TARGET2. 

W 2011 roku, w efekcie podpisania umowy  
na dostęp do SWIFTNet z firmą pełniącą rolę 
agenta transferowego, dla SWIFT Service Bureau 
został pozyskany pierwszy klient spoza sektora 
bankowego. W 2011 roku poszerzony został zakres 
usług świadczonych przez SWIFT Service Bureau. 
Oprócz tradycyjnej bankowości korespondenckiej, 
infrastruktura SWIFT Service Bureau jest wykorzysty-
wana do komunikowania się z systemem TARGET2, 
a w przyszłości będzie służyła również do wymiany 
informacji z nowym systemem SORBNET2. 

Projects implemented in the Polish banking sector, 
such as the modification of the role played by the 
National Bank of Poland in the TARGET2 system  
or implementing the SORBNET2 system, have 
stimulated banks’ growing interest in services  
offered by SWIFT Service Bureau, as they constitute 
an interesting alternative to their own solutions 
aimed at obtaining access to SWIFTNet. Such access 
is important because SWIFTNet is the basic commu-
nication channel for both TARGET2 and SORBNET2.
In the case of seeral banks the fact of implementing 
these projects has resulted in decisions to resign 
from their own access infrastructure and to shift  
to the shared infrastructure model, made available 
through the SWIFT Service Bureau operated by KIR S.A.

In 2011 SWIFT Service Bureau welcomed new clients, 
which included 5 banks and 1 non-banking entity. 
As a result, the number of the Bureau’s users has 
increased to 15. SWIFTNet access in the production 
mode, within the framework of correspondence 
banking, has also been launched for yet another  
5 SWIFT Service Bureau clients. As a result  
of cooperation with the National Bank of Poland  
in the context of intermediation services offered 
by KIR S.A. and consisting in providing access to 
SWIFTNet used as a communication channel for the 
newly-created SORBNET2 system, agreements with  
3 banks have already been signed. Within the frame-
work of technical support services a foreign branch 
of a Polish bank has been connected to SWIFTNet, 
and one of the Polish banks has been connected  
to TARGET2.

In 2011, as a result of signing an agreement rela-
tive to SWIFTNet access with a company acting as 
a transfer agent, the first non-banking entity became 
a client of the SWIFT Service Bureau. 
Moreover, the scope of services provided by SWIFT 
Service Bureau was extended in 2011.  
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W 2011 roku, na mocy umowy szkoleniowej  
podpisanej między organizacją SWIFT a KIR S.A., 
odbyło się pięć szkoleń SWIFT w języku polskim 
prowadzonych przez certyfikowanego przez SWIFT 
pracownika KIR S.A. 

W 2011 roku przychody ze sprzedaży usług SWIFT 
wyniosły 1 080,6 tys. zł i były o 44% wyższe niż 
w 2010 roku. 

Apart from traditional correspondence banking, the 
SWIFT Service Bureau infrastructure is used for com-
munication with TARGET2, and in the future it will 
also be used to exchange information with the new 
system – SORBNET2.

Pursuant to a training agreement signed between 
SWIFT organisation and KIR S.A, five SWIFT trainings 
in Polish were organised in 2011. Trainings were 
delivered by a certified employee of KIR S.A.

In 2011 revenue from SWIFT services amounted  
to 1 080.6 thousand PLN and was 44% higher than 
in 2010.

clearing services

 

2009 2010 2011
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other services

CENTRUM OBSŁUGI PODPISU 
ELEKTRONICZNEGO SZAFIR
SZAFIR DIGITAL SIGNATURE SERVICE CENTRE

KIR S.A. jako pierwsza firma w Polsce i jedna 
z pierwszych w Europie wdrożyła usługi podpisu 
elektronicznego. Od 1994 roku podpis elektroniczny 
i infrastruktura klucza publicznego wykorzystywane 
są na potrzeby systemu elektronicznych rozliczeń 
międzybankowych. Od 2003 roku, na mocy decyzji 
ministra gospodarki, Izba jest kwalifikowanym 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne.  
Od 2005 roku oferuje także kwalifikowaną usługę 
znakowania czasem dokumentów elektronicznych. 

Od 2006 roku systematycznie rozszerzany jest zakres 
możliwości stosowania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego. Obecnie wykorzystywany jest  
do pobierania informacji i zgłaszania zmian w KRS, 
rejestracji baz danych w GIODO, podpisywania 
faktur VAT czy podpisywania danych przesyłanych 
do GIIF. Oprócz możliwości składania deklaracji 
podatkowych i komunikowania się z urzędami drogą 
elektroniczną, bezpieczny e-podpis pozwala również 
na podpisywanie umów i innych prawnie wiążących 
dokumentów. Stosują go także szpitale i uczelnie  
do podpisywania danych umieszczanych  
w dokumentacji medycznej czy w elektronicznych 
legitymacjach studenckich. 

KIR S.A. was the first company in Poland and one  
of the first in Europe that implemented digital signa-
ture services. Since 1994 both digital signature and 
public key infrastructure have been applied within 
the framework of the electronic interbank clearing 
system. In March 2003, pursuant to a decision of  
the Minister of Economy, KIR S.A. became a qualified  
entity authorised to provide certification services. 
Since 2005 its offer has also included a qualified  
electronic document time-marking service.

Starting from 2006 the scope of application of secure 
digital signature has been growing systematically. 
Digital signature is now used to obtain information 
and notify changes to the Polish National Court 
Register (KRS), to register databases with the General 
Inspectorate for Personal Data Protection (GIODO), 
to sign VAT invoices or authenticate data sent to the 
General Inspectorate of Financial Information (GIIF). 
Apart from filing tax returns and communicating 
with various administrative bodies using electronic 
channels, the secure digital signature also enables 
its users to sign agreements and other legally bind-
ing documents. The digital signature is also used 
by hospitals and education institutions to sign data 
included in their medical files or stored on digital 
student cards.
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Od lipca 2008 roku, na mocy ustawy o informaty-
zacji, przedsiębiorcy uzyskali możliwość wykorzy-
stywania bezpiecznego podpisu elektronicznego 
i certyfikatów kwalifikowanych w kontaktach z ZUS. 
Także banki, które są prekursorami w zakresie 
wykorzystywania podpisu elektronicznego, systema-
tycznie rozszerzają zakres jego stosowania.  
Coraz więcej banków wykorzystuje podpis elektro-
niczny jako zabezpieczenie transakcji realizowanych 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Rok 2011 przyniósł nowe wdrożenia technologii 
podpisu elektronicznego, w tym na rynku usług 
medycznych i w administracji publicznej.  
KIR S.A. dokonała szeregu usprawnień i zmian 
związanych przede wszystkim z wprowadzaniem 
nowej infrastruktury sprzętowej i programistycznej.  
Zmiany polegały głównie na wdrożeniu nowego 
typu karty kryptograficznej, która umożliwiła zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie długości 
pary kluczy wydawanej klientom – wcześniej wyda-
wane były klucze o długości 1024 bitów, a obecnie 
o długości 2048 bitów. Dodatkowo pod koniec  
2011 roku Izba wdrożyła nowe ośrodki certyfikacji 
dla certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowa-
nych. Zakończone zostały również prace nad nową 
witryną produktową Centrum Certyfikacji SZAFIR.

KIR S.A. uczestniczyła także w Narodowym Teście 
Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego pod 
patronatem Ministra Gospodarki. Wyniki Testu 
wypadły bardzo pozytywnie dla technologii podpisu 
elektronicznego, wykorzystywanej przez działające 
w Polsce centra certyfikacji. 

Starting from July 2008, pursuant to the provisions 
of the Digitalisation Act, entrepreneurs have been 
offered the possibility to use secure digital signature 
and qualified certificates in their correspondence 
with the Social Insurance Institution (ZUS).  
Also banks, which are traditionally forerunners  
in using the digital signature technology are contin-
uously extending the scope of its application. More 
and more banks seem to be using the digital signa-
ture as a method of securing transactions carried out 
within their electronic banking channels.

New implementations of the digital signature  
services took place in 2011, both in the medical 
services sector and in public administration.  
KIR S.A. introduced a number of improvements and 
changes, mainly related to new hardware and soft-
ware infrastructure. The changes consisted mainly in 
implementing a new type of cryptographic card in 
order to increase the level of security, which resulted 
in modifying the encryption key length of pairs of 
keys issued to clients – previously 1024-bit keys were 
used, now clients receive 2048-bit keys.  
Moreover, at the end of 2011, KIR S.A. opened new 
certification centres for qualified and non-qualified 
certificates. The company has also finalised works on 
the new SZAFIR Certification Centre website.

KIR S.A. has also participated in the National Digital 
Signature Interoperability Test organised under the 
auspices of the Minister of Economy. The results of 
the test are very positive for the digital signature 
technology used by the certification centres  
currently operating in Poland.
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Usługa invoobill (dawniej Bilix) to wygodny, prosty 
i bezpieczny sposób regulowania płatności za  
dostarczone usługi, oparty na koncepcji elektronicz-
nej prezentacji i płatności rachunków (EBPP).  
Polega na przekazywaniu faktur i rachunków  
bezpośrednio na internetowe konto bankowe 
klienta i pozwala na wygodną realizację płatności. 
Stanowi platformę pośredniczącą pomiędzy dostaw-
cami usług a bankiem oraz klientem, któremu bank 
udostępnia informacje o płatnościach przez swoje 
elektroniczne kanały transakcyjne. Działa w oparciu 
o model niezależnego operatora (tę rolę pełni 
KIR S.A.), który agreguje informacje na temat płatno-
ści pochodzących od różnych dostawców usług.

W związku z utworzeniem marki parasolowej invoo 
dla wszystkich usług KIR S.A. związanych z procesem 
tworzenia, dystrybucji, odbioru, płatności i przecho-
wywania faktur elektronicznych lub papierowych, 
nazwa usługi Bilix została zmieniona na invoobill.
W 2011 roku KIR S.A. kontynuowała działania związa-
ne z rozwojem usługi invoobill, służące pozyskaniu 
do usługi kolejnych wierzycieli oraz uatrakcyjnieniu 
usługi dla klientów. 

Najważniejsze z nich, to:

integracja systemu invoobill z eArchiwum, •	
która jest odpowiedzią na potrzeby wierzycieli 
w zakresie możliwości wdrożenia systemu 
invoobill bez wprowadzania zmian w systemach 
billingowych oraz CRM; 

The invoobill service (formerly called Bilix) is a conve-
nient, simple and safe way to pay for various services, 
based on the principle of electronic bill present-
ment and payment (EBPP). It consists in transmitting 
electronic versions of bills and invoices directly to 
the client’s Internet bank account, enabling him or 
her to make the payment in full comfort. Invoobill is 
an interface platform between the service providers, 
the bank and the bank’s client. The client is informed 
by his/her bank about payments to be made, via the 
bank’s electronic transaction channels. The system 
operates according to an independent operator 
model (in this case this role is played by KIR S.A.) – 
the operator aggregates information about pay-
ments received from various service providers.

Due to introducing “invoo” – a new umbrella brand 
for all services related to the process of creation, 
distribution, reception, payment and storage of elec-
tronic of paper invoices offered by KIR S.A.,  
the previous name of the service in question  
(Bilix) has been changed into invoobill. In 2011 
KIR S.A. still pursued its activities relative to develop-
ing invoobill, attracting new partners and making 
this product more attractive for clients.

The most significant steps taken in this period include:

integration of invoobill with eArchiwum –  •	
a reaction to the needs expressed by creditors to 
make it possible to implement invoobill without 
introducing changes into existing billing and 
CRM systems;

other services

FAKTURY ELEKTRONICZNE I KONSOLIDACJA 
KORESPONDENCJI – USŁUGA INVOOBILL 
ELECTRONIC INVOICES AND CORRESPONDENCE 
CONSOLIDATION – INVOOBILL
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umożliwienie klientom korzystania  •	
z powiadomień sms i e-mail, pod warunkiem,  
że tę funkcjonalność wdroży bank klienta; 

opracowanie funkcjonalności przenoszenia •	
porozumień, w ramach której, po zainicjo-
waniu przez klienta usługi w nowym banku, 
automatycznie zostaną przejęte obsługiwane 
i archiwalne przesyłki, wystawione dla banku 
poprzedniego;

opracowanie koncepcji połączenia usługi •	
invoobill z PayByNet, w celu poszerzenia grupy 
jej potencjalnych użytkowników.

W 2011 roku kontynuowano proces sprzedaży 
i wdrażania usługi. W wyniku podjętych działań 
invoobill został wdrożony w P4 (operator sieci Play)  
oraz w Pekao Leasing. Podpisana została także 
umowa z Grupą TP, na podstawie której rozpoczęte 
zostały prace wdrożeniowe w TP S.A. i Orange.

Do usługi przystąpiły również kolejne banki: 
Raiffeisen Bank Polska, BZ WBK oraz kilka banków 
spółdzielczych. Obecnie z usługi może już korzystać 
ponad 95% klientów banków internetowych.
 
KIR S.A. kontynuowała również działania o charakte-
rze edukacyjno-promocyjnym, w tym partnerstwo 
w kampanii edukacyjnej „Dość papierowych 
rachunków. Chcę płacić bezpiecznie”, realizowanej 
od października 2010 roku w mediach społeczno-
ściowych. Celem akcji była popularyzacja w Polsce 
elektronicznych form dostarczania rachunków 
i realizacji płatności za usługi masowe typu EBPP.

Usługa invoobill jest laureatem Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”.

enabling clients to benefit from sms and e-mail •	
notifications, on condition that the client’s bank 
has also implemented this functionality;

developing the arrangement transfer functional-•	
ity, thanks to which, once the client initiates the 
service in a new bank, all current and previous 
messages issued to the former bank will be 
transferred automatically to the new account;

developing the concept of connecting invoobill •	
with PayByNet in order to extend the group of 
potential users.

In 2011 the sales and implementation process was 
continued. As a result of various activities undertak-
en by KIR S.A. invoobill has been implemented by P4 
(operator of the Play mobile network) and by Pekao 
Leasing. An agreement with Grupa TP has also been 
signed and as a result implementation works have 
already started at TP S.A. and Orange.

Several new banks have also decided to join the  
network. They include Raiffeisen Bank Polska,  
BZ WBK, and a couple of co-operative banks.  
Currently over 95% of Internet banking clients have 
access to the service in question.

KIR S.A. also continued to participate in educational 
and promotional events. It has become a partner of 
an educational campaign entitled “Dość papierow-
ych rachunków. Chcę płacić bezpiecznie” (No more 
paper invoices. I want to make safe payments) which 
was launched in October 2010 in social media. The 
objective of the campaign was to make electronic 
delivery of invoices and EBPP-like electronic pay-
ments for mass services more popular in Poland. 

Invoobill has been awarded with the “Teraz Polska” 
Polish Promotional Logo.
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PayByNet to system bezpośrednich i gwaranto-
wanych płatności internetowych na rzecz branży   
e-commerce i sektora publicznego. PayByNet  
to pierwszy w Polsce system przekazujący w trybie 
on-line informację o realizacji bezpośredniego 
przelewu pomiędzy klientem sklepu internetowego 
lub e-urzędu a samym sklepem lub e-urzędem, bez 
konieczności posiadania przez obie strony rachunku 
w tym samym banku. Po dokonaniu przelewu, 
informacja o zrealizowanej płatności przesyłana 
jest niezwłocznie do beneficjenta przelewu, dzięki 
czemu odbiorca przelewu otrzymuje informację 
o płatności zanim środki faktycznie znajdą się 
na jego koncie. Jest to możliwe dzięki gwarancji 
płatności, jakiej udziela KIR S.A. Właśnie ze względu 
na szczególne cechy systemu PayByNet (przelew 
bezpośredni, informacja w trybie on-line, gwarancja 
płatności) jest to usługa dedykowana sklepom 
internetowym, urzędom administracji publicznej 
oraz biurom obsługi klienta masowych wierzycieli. 

W 2011 roku zmieniony został model prowizyjny  
dla klientów z sektora administracji publicznej. 
Zmiana polegała na dostosowaniu procesu pobiera-
nia prowizji do specyfiki tego sektora, a w szczegól-
ności na wprowadzeniu pobierania prowizji przez 
bank zleceniodawcy. Zmiany podjęte zostały w celu 
zdynamizowania procesu pozyskiwania do usługi 
nowych klientów z sektora administracji rządowej 
i samorządowej. 

W wyniku prowadzonych w sektorze administracji 
publicznej działań system PayByNet, poprzez ePUAP, 
został wdrożony w kolejnych 60 jednostkach admini-
stracji publicznej, m. in. w Urzędzie Miasta Krakowa, 

PayByNet is a system of direct and guaranteed  
Internet payments for e-commerce and the public 
sector. PayByNet is the first system in Poland which 
offers on-line transmission of information about the 
fact that a direct transfer has been made from the 
client’s account to the account of an Internet store 
or an e-government institution, even if both parties 
have bank accounts in two different banks.  
Once the payment is made, relevant information  
is immediately sent to the beneficiary of the transfer. 
As a result the beneficiary knows that the payment 
has been made before his or her bank account  
is actually credited with the relevant amount.  
It is possible thanks to a payment guarantee offered 
by KIR S.A. These specific features of the PayByNet 
system (such as direct money transfer, on-line trans-
mission of information, guarantee of payment) make 
it particularly appealing to Internet stores, public 
administration bodies and customer service  
departments of mass creditors.

In 2011 the commission model for clients from the 
public administration sector was modified.  
The change consisted in adjusting the process  
of commission collection to the specific character-
istics of this sector, and in particular in introducing 
a solution where the commission is collected by the 
bank of the party who has made the payment order. 
Such changes have been introduced in order to 
make the process of attracting new customers from 
the central and local government administration 
bodies more dynamic.

As a result of various activities carried out in the  
public administration sector, PayByNet has been  

other services

PŁATNOŚCI INTERNETOWE – USŁUGA PAYBYNET
INTERNET PAYMENTS – PAYBYNET
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Gminie Miasto Gdańsk, Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej. Tym samym na koniec roku PayByNet 
funkcjonował w ponad 120 jednostkach admini-
stracji publicznej. Ponadto system PayByNet został 
wdrożony w kolejnych 150 sklepach internetowych. 
Na koniec 2011 roku funkcjonował w ponad 300 
sklepach internetowych. 

Usługa dostępna jest dla klientów bankowości elek-
tronicznej Nordea Bank Polska S.A., Citi Handlowego, 
Banku Millennium S.A. oraz Alior Banku S.A. 

Jednocześnie w celu implementacji systemu 
PayByNet jako standardowej funkcjonalności,  
Izba rozpoczęła współpracę z kilkoma firmami 
integrującymi i wytwarzającymi oprogramowanie 
dla branży e-commerce. Prowadzone są rozmowy 
z kolejnymi bankami, sklepami internetowymi 
i jednostkami administracji publicznej.

implemented in yet another group of 60 public  
administration bodies, using the ePUAP platform. 
The new customers include: Kraków Municipal  
Office, Gdańsk Municipal Commune, Podkarpackie 
Voivodship Office and the Office of Electronic Com-
munications. Finally, at the end of the year, PayByNet 
was available in over 120 public administration 
entities. Moreover, PayByNet has already been imple-
mented in yet another group of 150 Internet stores.  
At the end of 2011 it was available in the total  
number of over 300 stores. 

The service is offered to electronic banking custom-
ers of Nordea Bank Polska S.A., Citi Handlowy,  
Bank Millennium S.A., and Alior Bank S.A.

At the same time, in order to implement PayByNet 
as a standard functionality on this type of websites, 
KIR S.A. has started cooperation with a number 
of companies which integrate and manufacture 
software for the e-commerce sector. Further nego-
tiations are being carried out with banks, Internet 
stores and public administration bodies.

SZKOLENIA
TRAININGS

KIR S.A. oferuje usługi szkoleniowe dla sektora  
bankowo-finansowego i publicznego, przedsię-
biorstw oraz klientów indywidualnych. Oferta 
obejmuje szkolenia i specjalistyczne warsztaty  
dla uczestników systemów rozliczeniowych KIR S.A. 
oraz szkolenia dla użytkowników e-podpisu i elek-
tronicznej archiwizacji. W 2011 roku oferta została 
rozszerzona o tematykę związaną z dyrektywą 
o usługach płatniczych (PSD), a także z zakresu kart 
płatniczych, fałszerstw dokumentów i podpisów 
w obrocie pieniężnym oraz przestępstw bankowych. 
Od trzech lat KIR S.A., jako certyfikowany partner 
szkoleniowy SWIFT (SWIFT Training Partner),  
realizuje szkolenia SWIFT w języku polskim. 

KIR S.A. offers training services aimed at the banking 
and finance sector, the public sector, and individuals. 
Its offer includes trainings and specialist workshops 
for participants of clearing systems operated by 
KIR S.A., as well as trainings for e-signature and 
electronic archive clients. In 2011 the range of 
trainings was extended to cover issues relative the 
Payment Services Directive (PSD), as well as payment 
cards, counterfeiting documents and signatures in 
the money market transactions and banking crime. 
Over the last three years KIR S.A. has been offering 
SWIFT trainings in Polish as a SWIFT-certified Training 
Partner.
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Obszar zarządzania dokumentacją obejmuje 
świadczenie usług przetwarzania i archiwizacji 
dokumentów elektronicznych i papierowych, usług 
odczytu optycznego dla dokumentów rozliczenio-
wych, a także dystrybucję dokumentacji w formie 
elektronicznej i papierowej.

W archiwum elektronicznym, zwanym eArchiwum, 
umieszczane są dowolne typy dokumentów,  
tzn. zarówno elektroniczne obrazy dokumentów 
papierowych, jak i dokumenty wygenerowane 
w postaci plików elektronicznych (np. e-dokumenty). 
Usługą uzupełniającą do archiwizacji elektronicznej 
jest archiwizacja dokumentów papierowych, które 
wcześniej zostały przetworzone przez Izbę na postać 
obrazów elektronicznych.

W 2011 roku KIR S.A. kontynuowała świadczenie 
usług elektronicznej archiwizacji dokumentów 
w zakresie przetwarzania dokumentów finansowo-
księgowych, ubezpieczeniowych, bankowych kart 
wzorów podpisów oraz dokumentów firm leasin-
gowych. Nawiązana została współpraca z nowymi 
kontrahentami, w wyniku której podpisanych zostało 
kilka umów, m.in. z klientami z sektora bankowego 
i ubezpieczeniowego na dostarczanie usługi  
archiwizacji elektronicznej i udostępnianie klientom 
banku elektronicznych umów kredytowych, usługę 
archiwum elektronicznego i papierowego dokumen-
tów, wydruku masowego czy archiwizację faktur 
elektronicznych EDIFACT w eArchiwum.  
W 2011 roku przetworzonych zostało łącznie  
ponad 6 mln różnego typu dokumentów.

W przypadku usługi elektroniczna faktura – EDDM, 
w 2011 roku KIR S.A. podpisała umowy z kilkudziesię-
cioma klientami, a kolejni testowali oferowane rozwią-
zanie. Ponadto podpisanych zostało blisko 80 umów 
partnerskich dotyczących sprzedaży usługi EDDM.

Documentation management services involve  
processing and archiving electronic and paper- 
format documents, optical read-out of clearing 
documents, as well as distribution of electronic  
and paper-format documentation.

The electronic archive, also called eArchiwum,  
is used for storing all types of documents. This 
includes both electronic images of paper-format 
documents and documents generated as electronic 
files (for example e-documents). Electronic archiving 
services are complemented with equivalent services 
for paper-format documents which have been previ-
ously processed by KIR S.A. and transformed into 
electronic images.

In 2011 KIR S.A. continued to provide electronic 
documentation archiving services relative to finan-
cial and accounting documents, insurance files, 
banking specimen signature sheets and documents 
provided by leasing companies. Cooperation with 
new partners started over this period and as a result 
a number of contracts have been signed. The new 
clients include banks and insurance institutions 
who have opted for a number of electronic services, 
such as offering electronic credit agreements to the 
bank’s clients combined with archiving such docu-
ments, electronic and paper archive for documents, 
mass printing or archiving of EDIFACT electronic 
invoices in the eArchive system. The total of over  
6 million documents of different type were pro-
cessed in 2011.

In the case of electronic invoice services (EDDM), 
in 2011 KIR S.A. signed relevant agreements with 
several dozen of clients, while some potential clients 
were still testing the proposed solution. Apart from 
this KIR S.A. signed nearly 80 partnership agree-
ments relative to the sale of the EDDM service.

other services

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
DOCUMENTATION MANAGEMENT
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W 2011 roku zakończony został projekt strategiczny 
„Przebudowa systemu eArchiwum”, co pozwoliło na 
uruchomienie pierwszej wersji nowego eArchiwum, 
stanowiącego podstawę rozwoju usług komplekso-
wej obsługi faktur elektronicznych i papierowych. 
Wykonanie dedykowanych zmian i funkcjonalności 
w systemie pozwoliło na przeprowadzenie testów 
nowego eArchiwum z pierwszym klientem.

Pod koniec roku uruchomiona została usługa 
invooclip - usługa dedykowana do obsługi faktur 
elektronicznych oraz innych e-dokumentów,  
zbudowana na nowej platformie eArchiwum, znacz-
nie bardziej rozbudowana funkcjonalnie niż usługa 
EDDM. Nowa usługa objęła m.in. integrację nowego 
systemu eArchiwum z usługami invoobill (dawniej 
Bilix) i PayByNet.

Usługi odczytu optycznego dla dokumentów 
rozliczeniowych stanowią integralną część procesu 
rozliczeniowego i sprowadzają się do zamiany na 
postać komunikatów elektronicznych informacji 
z dokumentów rozliczeniowych, kierowanych do  
rozliczenia w systemie ELIXIR®. W ramach usług 
odczytu optycznego, w 2011 roku przetwarzane 
były przede wszystkim przesyłane teletransmisyjnie 
elektroniczne obrazy zleceń papierowych. Proces 
przetwarzania nie uległ zmianom i obejmował 
wszystkie fazy przetwarzania dokumentu płatnicze-
go. Kontynuowane były także usługi skanowania 
i odczytu optycznego zgód poleceń zapłaty wypeł-
nianych przez klientów wierzycieli oraz usługa przy-
gotowania pliku wsadowego do systemu OGNIVO. 

Wśród usług związanych z zarządzaniem doku-
mentacją realizowane były również usługi wydruku 
masowego oraz dystrybucji dokumentacji. 

Łączny wolumen dokumentów rozliczeniowych 
przetworzonych na postać elektroniczną, których 
większość stanowiły standardowe dokumenty 
rozliczeniowe, wyniósł blisko 4,5 mln sztuk. 

The strategic project entitled “Transformation of the 
eArchiwum System” was finalised in 2011, which 
made it possible to launch the first version of the 
new eArchiwum platform. eArchiwum will become 
the basis for developing a number of comprehensive 
services relative to handling electronic and paper 
invoices. Implementing dedicated changes and 
functionalities in the system has enabled carrying 
out tests of the new eArchiwum with the first client.

At the end of the year a new service has been 
launched. It is called invooclip and it is a dedicated 
service for handling electronic invoices and other  
e-documents. It has been developed on the founda-
tions of the new eArchiwum platform and it is much 
more developed from the functional point of view 
than the EDDM service. The new service includes, 
among other things, integration of the new  
eArchiwum system with invoobill (formerly Bilix)  
and PayByNet.

Optical read-out services for clearing documents 
constitute an integral part of the clearing process. 
They actually consist in translating information  
featured in clearing documents into electronic  
messages which are then sent for clearing within 
the ELIXIR® system. In 2011 optical read-out services 
were mainly used to process images of paper-format 
orders, to be later transmitted using relevant tele-
transmission systems. The processing procedures 
have remained unchanged and cover all phases of 
processing payment documents. In 2011 KIR S.A. 
continued to provide optical scanning and optical 
read-out services for payment order consents (issued 
by the clients of creditors), as well as input files for 
the OGNIVO system.

Services relative to documentation management 
also included mass printing and documentation 
distribution.

The total volume of clearing documents processed 
into electronic format (most of them being standard 
clearing documents) amounted to nearly 4.5 million.
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Independent Auditor’s Report for the General Meet-
ing of Shareholders and the Supervisory Board  
of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. on the audit  
of financial statement for the financial year from 
1 January to 31 December 2011. 

We have audited the financial statement  
of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. with  
its registered address at ul. rtm. W. Pileckiego 65  
in Warsaw, comprising:

introduction to the financial statement; •	

balance sheet as at 31 December 2011 showing •	
the total balance of assets and liabilities  
of 123 421 thousand PLN; 

profit and loss account for the financial year •	
from 1 January to 31 December 2011 showing 
net profit of 27 686 thousand PLN; 

statement of changes in equity for the financial •	
year from 1 January to 31 December 2011 show-
ing an increase of equity by 3 184 thousand PLN; 

cash flow statement for the financial year from  •	
1 January to 31 December 2011 showing  
a reduction of cash balance by  
2 953 thousand PLN; 

additional information and explanatory notes.•	

Drafting the financial statement and the report on 
the entity’s operation in line with the binding provi-
sions of the law falls within the scope of responsibil-
ity of the Company’s Management Board.

auditor‘s report

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady 
Nadzorczej Spółki Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
z badania sprawozdania finansowego za rok obroto-
wy od dnia 1 stycznia do dnia 31grudnia 2011 roku.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finanso-
wego Spółki Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
z siedzibą przy ul. rtm. W. Pileckiego 65 w Warszawie, 
na które składa się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego; •	

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 •	
roku, który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 123 421 tys. zł; 

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia •	
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku  
wykazujący zysk netto w wysokości 27 686 tys. zł; 

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok •	
obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 3 184 tys. zł; 

rachunek przepływów pieniężnych za rok  •	
obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 2 953 tys. zł; 

dodatkowe informacje i objaśnienia. •	

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepi-
sami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
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Members of the Company’s Management Board and 
of its Supervisory Board shall ensure that the finan-
cial statement and the report on the entity’s opera-
tion meet the requirements of the Accounting Act  
of 29 September 1994 (Journal of Laws No 152  
of 2009, item 1223, with subsequent changes),  
hereinafter referred to as the “Accounting Act”.

Our task consisted in auditing and expressing our 
opinion on the consistency of this financial state-
ment with applicable accounting principles (policy), 
as well as stating whether it gives a reliable and clear 
presentation of all material aspects of the property 
and financial standing of the company, as well as its 
financial results, and on the correctness of account-
ing books constituting the basis for drafting thereof.
Our audit of the financial statement was conducted 
in conformity with the provisions of:

chapter 7 of the Accounting Act; •	

national financial auditing standards,  •	
as published by the National Chamber  
of Statutory Auditors in Poland.

 

We have planned and conducted the financial state-
ment audit in a way allowing us to acquire reason-
able certitude and to express an opinion thereon.  
The audit consisted in particular in verifying the 
correctness of accounting principles (policy) and 
significant estimates adopted by the Company as 
well as checking – mostly on a random basis –  
the accounting documents and entries constituting 
the basis for figures and information included in the 
financial statement, as well as in expressing a gen-
eral opinion on the financial statement.

We think that the audit has provided us with enough 
grounds to express a reliable opinion.

In our opinion the attached financial statement, in all 
material aspects:

Członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z działalności spełniały wymagania przewidziane 
w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunko-
wości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii 
o zgodności z wymagającymi zastosowania  
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozda-
nia finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedsta-
wia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili-
śmy stosownie do postanowień:

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości; •	

krajowych standardów rewizji finansowej, wyda-•	
nych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce.

 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 
opinii o sprawozdaniu. W szczególności, badanie 
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowa-
nych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości 
i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważa-
jącej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów 
i zapisów księgowych, z których wynikają liczby  
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, 
jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej 
podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, 
we wszystkich istotnych aspektach:
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auditor‘s report

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne •	
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej 
wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku; 

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi •	
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowo-
ści oraz na podstawie prawidłowo prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych; 

jest zgodne z wpływającymi na treść sprawo-•	
zdania finansowego przepisami prawa i posta-
nowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest komplet-
ne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo-
ści, a zawarte w nim informacje, pochodzące  
ze zbadanego sprawozdania finansowego,  
są z nim zgodne.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 roku

presents truly and fairly all information which  •	
is vital for the assessment of property and finan-
cial standing of the Company as at 31 December 
2011, as well as its financial results for the finan-
cial year from 1 January to 31 December 2011; 

has been drafted in accordance with applicable •	
accounting principles (policy) and on the basis 
of properly maintained accounting books; 

is in accordance with the provisions of the law •	
influencing the contents of the financial state-
ment and with the provisions of the Company’s 
articles of association.

The report on the Company’s activities is complete 
within the meaning of Article 49 (2) of the Account-
ing Act and information included therein and result-
ing from the audited financial statement, is consist-
ent therewith.

Warsaw, 30 March 2012

BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12 

02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

Entity authorised to audit financial statements No 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie:

Key auditor carrying out the audit:

Krzysztof Maksymik 
Biegły Rewident / Expert Auditor

nr ewid. 11380 / No 11380
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financial results

BILANS
BALANCE SHEET

AKTYWA (w tys. zł) / ASSETS (in thousand PLN) 31.12.2011 31.12.2010

A.
Aktywa trwałe  
Fixed assets

62 891 58 926

I.
Wartości niematerialne i prawne 
Intangible assets

3 329 3 712

II.
Rzeczowe aktywa trwałe 
Tangible fixed assets

51 032 47 684

III.
Należności długoterminowe
Long-term receivables

– –

IV.
Inwestycje długoterminowe
Long-term investments

4 813 4 813

V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Long-term accruals

3 717 2 717

B.
Aktywa obrotowe
Current assets

60 530 51 968

I.
Zapasy
Inventory

578 460

II.
Należności krótkoterminowe
Short-term receivables

22 457 11 172

III.
Inwestycje krótkoterminowe
Short-term investments

36 551 39 504

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Short-term accruals

944 832

Aktywa razem / Total assets 123 421 110 894
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PASYWA (w tys. zł) / LIABILITIES (in thousand PLN) 31.12.2011 31.12.2010

A.
Kapitał (fundusz) własny 
Equity

94 634 91 450

I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Share capital

5 445 5 445

II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 
Called up share capital not paid (negative value)

– –

III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 
Treasury shares (negative value)

– –

IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy 
Supplementary capital

4 784 4 782

V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
Revaluation capital

1 3

VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
Other reserve capital

56 718 56 376

VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych 
Profit (loss) from previous years

– –

VIII.
Zysk (strata) netto 
Net profit (loss)

27 686 24 844

IX.

Odpisy z zysku netto w roku obrotowym  
(wielkość ujemna) 
Net profit write-offs in the course of the financial 
year (negative value)

– –

B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
Accounts payable and provisions 
for accounts payable

28 787 19 444

I.
Rezerwy na zobowiązania 
Provisions for accounts payable

17 888 14 050

II.
Zobowiązania długoterminowe 
Long-term accounts payable

– –

III.
Zobowiązania krótkoterminowe 
Short-term accounts payable

10 886 5 350

IV.
Rozliczenia międzyokresowe 
Accruals

13 44

Pasywa razem / Total liabilities 123 421 110 894
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financial results

W 2011 roku, w porównaniu do roku 2010, nastąpił 
11% wzrost wartości sumy bilansowej, która na dzień 
31 grudnia 2011 roku wyniosła 123 421 tys. zł. 

Wartość aktywów trwałych, na koniec okresu 
sprawozdawczego, wynosiła 62 891 tys. zł i w porów-
naniu do 2010 roku wzrosła o 7%. W tej grupie 81% 
stanowił rzeczowy majątek trwały (51 032 tys. zł), 
z czego największą wartość przedstawia grupa 
budynków i budowli (33 347 tys. zł). 

Wartość aktywów obrotowych, na koniec 2011 roku, 
wyniosła 60 530 tys. zł i w porównaniu do 2010 roku 
wzrosła o 16%. W tej grupie największą pozycję 
stanowiły inwestycje krótkoterminowe  
(36 551 tys. zł, tj. 60%). 

Wartość kapitałów własnych Spółki na dzień  
31 grudnia 2011 roku wynosiła 94 634 tys. zł  
i w porównaniu do stanu na koniec 2010 roku 
wzrosła o 3%. 

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 
ukształtowała się na poziomie 28 787 tys. zł.  
W tej grupie największą pozycję stanowiły rezerwy 
na zobowiązania (17 888 tys. zł, tj. 62%). W porów-
naniu do 2010 roku nastąpił wzrost zobowiązań 
krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku,  
KIR S.A. nie posiadała zobowiązań długoterminowych. 

In 2011 the balance sheet total increased by 11% as 
compared to the year 2010 and as at 31 December 
2011 amounted to 123 421 PLN.

The value of fixed assets at the end of the report-
ing period amounted to 62 891 thousand PLN and 
increased by 7% as compared to the year 2010. 
Tangible fixed assets accounted for 81% of this asset 
group (51 032 thousand PLN), with most valuable 
item in this category being buildings and structures 
(33 347 thousand PLN).

At the end of 2011 the value of current assets was 
equal to 60 530 thousand PLN and it increased by 
16% as compared to 2010. Short-term investments 
constituted the largest group in this category of 
assets (36 551 thousand PLN, which corresponds to 
60% of the total).

The value of the Company’s equity as at  
31 December 2011 was equal to 94 634 thousand PLN 
and it increased by 3% as compared to the situation 
at the end of 2010.

The value of accounts payable and provisions for 
accounts payable was equal to 28 787 thousand 
PLN. Provisions for accounts payable constituted 
the largest item within this group (17 888 thousand 
PLN, corresponding to 62% of the total). The value of 
short-term accounts payable increased as compared 
to the year 2010. As at 31 December 2011 KIR S.A. 
did not record any long-term accounts payable.

CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW I PASYWÓW
CHARACTERISTICS OF ASSETS AND LIABILITIES
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

 
za 2011 rok (w tys. zł)

for 2011 
(in thousand PLN)

za 2010 rok (w tys. zł)
for 2010

(in thousand PLN)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Net revenue on sales and equivalent income, including:

109 081 110 896

Koszty działalności operacyjnej
Costs of operations

77 317 81 839

Zysk (strata) ze sprzedaży 
Costs of operations

31 764 29 057

Pozostałe przychody operacyjne
Other operating revenue

1 241 1 200

Pozostałe koszty operacyjne
Other operating costs

216 621

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Profit (loss) on operations

32 789 29 636

Przychody finansowe 
Financial revenue

1 841 1 307

Koszty finansowe 
Financial costs

244 39

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
Profit (loss) on business activities

34 386 30 904

Zysk (strata) brutto 
Gross profit (loss)

34 386 30 904

Podatek dochodowy
Income tax

6 700 6 060

Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 27 686 24 844
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financial results

W 2011 roku KIR S.A. wypracowała przychody 
ogółem w wysokości 112 163 tys. zł. W strukturze 
przychodów ogółem, podobnie jak w latach  
wcześniejszych, dominowały przychody  
ze sprzedaży, stanowiąc 97%. 

Koszty funkcjonowania KIR S.A., w okresie  
sprawozdawczym, wyniosły ogółem 77 777 tys. zł,  
tj. zrealizowane zostały na poziomie o 6% niższym 
niż w roku 2010. W strukturze kosztów ogółem 
koszty działalności operacyjnej stanowiły 99%. 

Zysk brutto w 2011 roku ukształtował się na  
poziomie o 3 482 tys. zł wyższym niż w roku 2010, 
natomiast zysk netto – na poziomie o 2 842 tys. zł 
wyższym niż rok wcześniej. 

W 2011 roku wskaźnik rentowności kapitałów 
własnych (ROE) ukształtował się na poziomie 29,3%, 
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – na poziomie 
22,4%, a wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) –  
na poziomie 25,4%.

Total revenue generated in 2011 by KIR S.A. amount-
ed to 112 163 thousand PLN. Just like in the previous 
years, revenue on sales was the dominant position  
in the total revenue structure (97% of the total).

Within the reporting period the costs of functioning 
of KIR S.A. amounted in total to 77 777 thousand 
PLN, which means that they were lower then in 2010 
by 6%. Costs of operation accounted for 99% of total 
costs.

Gross profit generated by KIR S.A. in 2011 was higher 
than in 2010 by the amount of 3 482 thousand PLN, 
while the net profit was 2 842 thousand PLN higher 
than in the previous year.

The return on equity (ROE) for 2011 was equal to 
29.3%, while return on assets (ROA) amounted to 
22.4%, and return on sales (ROS) – to 25.4%.

OMÓWIENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
COMMENTS ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.com.pl
www.kir.com.pl




