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Struktura Akcjonariatu  
udział w %

• Narodowy Bank Polski 5,74

• Bank Polska Kasa Opieki  S.A. 34,44

• Bank Zachodni WBK S.A. 14,23

• ING Bank Śląski S.A. 5,74

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 5,51

• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 5,74

• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 5,74

• Bank Millennium S.A. 5,74

• Związek Banków Polskich 2,89

• SGB - Bank S.A. 2,75

• mBank S.A. 5,74

• Bank Handlowy w Warszawie S.A. 5,74
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W 2013 r. działania Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. koncentrowały się na zapewnieniu 
najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych. W ramach oferty pozostałych produktów 
i usług angażowaliśmy się również w działania wspierające rozwój e-gospodarki w Polsce. 

Miniony rok był rekordowy pod względem liczby zleceń przetworzonych w systemie 
elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR®. Rozliczyliśmy ponad 1,5 mld zleceń 
płatniczych, czyli o 4,5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wartość rozliczonych transakcji 
przekroczyła 3,8 bln zł i była o blisko 82 mld zł wyższa niż w 2012 r. 
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In 2013 the activities pursued by Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. were focused on providing
top-quality secure clearing services. By offering other products and services, we were also 
committed to promoting the development of e-economy in Poland. 

Last year, a record number of orders were processed in the ELIXIR® electronic interbank clearing 
system. We cleared over 1.5 bln payment orders, that is 4.5% more than in the previous year. The 
value of transactions cleared exceeded PLN 3.8 trillion and was higher by nearly PLN 82 bln, when 
compared to 2012. 

Liczba transakcji ogółem w systemie ELIXIR® (w mln szt.)
Total number of transactions in the ELIXIR® system (in mln)
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Wartość obrotów ogółem w systemie ELIXIR® (w mln zł)
Total turnover value in the ELIXIR® system (in PLN bln)
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Jednym z projektów związanych z rozwojem systemu ELIXIR® w 2013 r. było wdrożenie nowej 
funkcjonalności ELIXIR-Direct, która umożliwia przyjmowanie przez KIR zleceń płatniczych bez-
pośrednio od klientów banku oraz rozliczanie ich w imieniu banku. 

In 2013, one of the projects related to the development of ELIXIR® system was the 
implementation of the ELIXIR-Direct functionality, which enables the acceptance by KIR of 
payment orders directly from the bank’s clients and clearing them on behalf of the bank.  



W 2013 r. wprowadziliśmy nowe rozwiązania w harmonogramie rozliczeń systemu EuroELIXIR, 
dostosowaliśmy system do nowej wersji systemu TARGET2 oraz zamknęliśmy kolejny etap prac 
w zakresie projektu SEPA Direct Debit (SDD). Z sukcesem zakończyliśmy projekt uruchomienia 
bezpośredniej wymiany międzysystemowych płatności SCT z bułgarską izbą rozliczeniową Borica-
Bankservice AD. To kolejna Izba, po holendersko-niemieckiej EQUENS oraz hiszpańskiej IberPay, 
z którą mamy możliwość  obustronnej wymiany płatności w ramach EACHA. Działania te umoc-
niły pozycję KIR na rynku europejskim, rozszerzając jednocześnie ofertę usług rozliczeniowych 
kierowanych do banków w Polsce. 

In 2013, we introduced new solutions to the clearing schedule of the EuroELIXIR system,
we adapted the system to the new version of TARGET2 and concluded another stage of works 
within SEPA Direct Debit (SDD) project. We succeeded in launching of the direct exchange of SCT 
inter-system payments with the Bulgarian clearing house Borica-Bankservice AD. It is yet 
another clearing house, after the Dutch-German EQUENS and the Spanish IberPay, with whom 
we can exchange payments in EACHA. Those activities strengthened KIR’s position in the 
European market, while broadening the offer of clearing services targeted at Polish banks. 
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Liczba transakcji ogółem w systemie EuroELIXIR 
Total number of transactions in the EuroELIXIR system 

Wartość obrotów ogółem w systemie EuroELIXIR 
Total turnover value in the EuroELIXIR system (in EUR thousand)

(w tys. euro)
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W systemie EuroELIXIR, który jest podstawowym systemem rozliczania transakcji SEPA
dla banków działających w Polsce, rozliczającym przelewy w euro, przetworzyliśmy
w minionym roku 12,6 mln transakcji. To blisko  o  2,9 mln więcej niż rok wcześniej, co stanowi 
wzrost o prawie 30 proc. Znacząco, bo o 36 proc., wzrosła też ich wartość - z 52 mld euro w 2012 r. 
do 71 mld euro w 2013 r. Wskaźnik udziału EuroELIXIR w rynku mierzonym transakcjami 
w systemie STEP2 wyniósł ok. 79%. W kwietniu 2013 r., po raz pierwszy od momentu 
uruchomienia systemu, liczba przelewów w euro wykonanych w danym miesiącu przekroczyła 
1 milion. Rekordowy okazał się jednak pod tym względem październik, kiedy to w systemie 
EuroELIXIR rozliczyliśmy ponad 1,2 mln przelewów w  euro. 

Last year, we processed 12.6 mln transactions in the EuroELIXIR system – the basic system for 
clearing SEPA transactions in EUR for banks operating in Poland. That was nearly 2.9 mln more 
than in the previous year (an increase of nearly 30%). The value of those transactions also rose 
sharply, by 36 % - from EUR 52 bln in 2012 to EUR 71 bln in 2013. The share of EuroELIXIR  in STEP2 
system transactions amounted to ca 79%. In April 2013, for the first time since the launch of the 
system, the number of transfers in EUR processed on a monthly basis exceeded 1 million. The 
record month was October, with over 1.2 mln transfers in EUR cleared in the EuroELIXIR system. 



Jako jedyne autoryzowane SWIFT Service Bureau w Polsce oferujemy instytucjom finansowym 
i przedsiębiorstwom usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet. Jednym
z ważniejszych przedsięwzięć, w które w 2013 r. zaangażowane były banki oraz Narodowy Bank 
Polski, było uruchomienie nowego systemu rozliczeń wysokokwotowych SORBNET2, 
wykorzystującego sieć SWIFTNet jako platformę komunikacyjną. Realizacja tego projektu 
zaowocowała zawarciem dwóch kolejnych umów na wymianę zleceń płatniczych z systemem 
SORBNET2 za pośrednictwem SWIFT Service Bureau. Pozyskaliśmy także klienta z nowego 
segmentu usług – pierwszy w Polsce kantor internetowy, który dla realizacji transakcji 
związanych z zakupem walut będzie wykorzystywał rozwiązania oferowane przez SWIFT Service 
Bureau. Nasz udział w rynku usług SWIFT w Polsce na koniec 2013 r. wyniósł blisko 36 proc. 

We are the only authorized SWIFT Service Bureau in Poland, offering financial institutions and 
companies access to SWIFTNet telecommunications network. One of the major projects 
involving banks and the National Bank of Poland in 2013 was the launch of the new SORBNET2 
system for clearing of high amount transfers, using the SWIFTNet network as a communication 
platform. The project resulted in two new contracts for the exchange of payment orders with 
SORBNET2 using SWIFT Service Bureau. We also gained a client from a new service segment – the 
first Polish on-line money exchange office which will use SWIFT Service Bureau solutions for 
currency exchange transactions. Our share in the market of SWIFT services in Poland at the end 
of 2013 reached nearly 36%.  
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Klienci SWIFT Service Bureau KIR 
Clients of KIR SWIFT Service Bureau

Pozostali użytkownicy SWIFTNet
Other SWIFTNet users

64,41%

35,59%

Udział KIR w rynku usług SWIFT w Polsce
Share of KIR in the SWIFT services market in Poland

Rok 2013, w którym odnotowaliśmy znaczny wzrost popularności przelewów natychmiastowych, 
był pierwszym pełnym rokiem działania systemu Express ELIXIR. Usługa została wdrożona
w kolejnych bankach – do grona uczestników systemu dołączyły Grupa BPS S.A. oraz Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. W grudniu 2013 r. Express ELIXIR  był dostępny dla klientów 
8 banków – Banku Millennium S.A., mBanku S.A. (dla klientów bankowości korporacyjnej), 
Meritum Banku ICB S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Alior
Banku S.A., Banku BPS S.A. oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dla klientów bankowości 
korporacyjnej). W 2013 r. Express ELIXIR został wyróżniony tytułem „Najciekawsza Innowacja
dla Banku” przyznawanym w Konkursie Liderów Świata Bankowości, w którym nagradzane
są produkty i usługi, przyczyniające się do rozwoju sektora bankowego w Polsce. W minionym 
roku w systemie Express ELIXIR rozliczyliśmy ponad 330 tys. transakcji o wartości przekraczającej
1,8 mld złotych.  

In 2013, the first year of operation of Express ELIXIR system we observed a significant rise in the 
popularity of immediate transfers. The service was launched in several other banks – BPS S.A. 
Group and Bank Handlowy w Warszawie S.A. joined the system. In December 2013, Express 
ELIXIR was available to clients of 8 banks – Bank Millennium S.A., mBank S.A. (for corporate 
clients), Meritum Bank ICB S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Alior Bank S.A., 
BPS S.A. and Bank Handlowy w Warszawie S.A. (for corporate clients). In 2013, Express ELIXIR 
was awarded the title of „Most Interesting Innovation for Banks” in the Competition for Banking 
World Leaders, rewarding products and services which contribute to the development of the 
banking sector in Poland. Last year we processed over 330 thousand transactions in the Express 
ELIXIR system, with a total value of over PLN 1.8 bln. 
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Obok systemów rozliczeniowych, nasza oferta obejmuje również usługi dla banków, 
przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, wspierające je w efektywnej i sprawnej wymianie 
informacji. W systemie bezpośrednich płatności internetowych PayByNet wdrożyliśmy kolejne 
170 e-sklepów oraz ponad 40 jednostek administracji publicznej (m.in. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego). Tym samym na koniec 
roku PayByNet był dostępny w ponad 670 sklepach internetowych oraz 220 jednostkach 
administracji publicznej. Na polskim rynku PayByNet jest jedyną usługą płatności internetowych, 
która umożliwia współpracę z systemami typu mass-collect. Dzięki tej unikalnej funkcjonalności 
w 2013 r.  pozyskaliśmy pierwszych klientów, korzystających z takiego rozwiązania. 

Miniony rok to dalsze upowszechnianie usług związanych z podpisem elektronicznym SZAFIR. 
Znalazły one nowe zastosowanie - w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, ośrodkach 
szkolenia kierowców, a także w resorcie sprawiedliwości, w tym m. in. w sądach, prokuraturach, 
a także w placówkach penitencjarnych. W 2013 r. zajmowaliśmy 2 miejsce pod względem 
udziałów w polskim rynku certyfikatów kwalifikowanych.

Beside clearing systems, our offer also includes services for banks, companies and public 
administration, supporting them in the efficient exchange of information. PayByNet system, 
enabling direct internet payments, was launched in 170 new e-shops and over 40 public 
administration bodies (including entities such as the National Fund for Environmental Protection 
and the Marshal Office of the Lubelskie Province). Thus, at the end of 2013 PayByNet was 
available in over 670 online shops and 220 public administration entities. PayByNet is the only 
internet payment service on the Polish market enabling the cooperation with mass-collect 
systems. In 2013, thanks to that unique functionality, we gained the first clients using the 
solution. 

Last year saw the further popularization of services related to SZAFIR electronic signature. They 
found new applications – at the provincial driver testing centres, driver training centres
and at the Ministry of Justice establishments: courts, prosecutors’ offices, as well as penitentiary 
institutions. In 2013 we came second as far as the share in the Polish of qualified electronic 
signatures market is concerned.
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With the objective of improving communication between the participants of the ELIXIR® 
and EuroELIXIR clearing systems and the institutions cooperating with banks, in 2013 we 
extended the OGNIVO functionality. In the pilot phase we launched a module enabling 
courts and prosecutors to use fast and safe online connections, instead of the traditional 
paper-format communication used for contacts with banks in investigation proceedings.
The new module for judicial authorities allows access to information which may be used as 
evidence and enables the establishment of security on property.

The most significant development of OGNIVO was observed in the enquiries concerning 
bank accounts of debtors. Its users – court bailiffs and administrative enforcement bodies, 
made a total of 18 mln enquiries directed at banks. The module of digitalization of direct debit 
approval was also popular (438 thousand orders) as well as the module for transferring bank 
accounts (18.3 thousand orders).

Dbając o usprawnianie komunikacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych 
ELIXIR® i EuroELIXIR oraz instytucjami współpracującymi z bankami, w 2013 r. 
rozszerzyliśmy funkcjonalność usługi OGNIVO. Pilotażowo uruchomiliśmy moduł, dzięki 
któremu sądy i prokuratury – zamiast tradycyjnej, papierowej formy stosowanej
w komunikacji z bankami w postępowaniach dowodowych – będą mogły wykorzystywać 
szybkie i bezpieczne połączenie online. Nowy moduł pozwoli organom sprawiedliwości 
pozyskiwać informacje, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwi realizację 
zabezpieczenia majątkowego.

Największy rozwój systemu OGNIVO nastąpił w ramach modułu zapytania o rachunki 
bankowe dłużników. Jego użytkownicy – komornicy sądowi i administracyjne organy 
egzekucyjne, skierowali do banków 18 mln zapytań. Popularnością cieszyły się także moduł 
elektronizacji zgód poleceń zapłaty, za pomocą którego obsłużyliśmy 438 tys. zleceń
oraz moduł do obsługi przenoszenia rachunków bankowych, do którego skierowanych 
zostało 18,3 tys. zgłoszeń.



Przedsiębiorcom, którzy regularnie wystawiają faktury i dążą do optymalizowania kosztów 
swojej działalności oferujemy invooclip, usługę umożliwiającą dystrybucję, opłacanie
i przechowywanie faktur w formie elektronicznej. Wymierne korzyści finansowe wynikające
z jej zastosowania oraz rosnąca świadomość w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
sprawiają, że przedsiębiorstw korzystających z usług invooclip z każdym rokiem przybywa – 
w 2013 r. odnotowaliśmy 18 proc. wzrost liczby klientów.

Uczestniczyliśmy także w pracach Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego 
Fakturowania, powołanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów, 
którego celem jest dokonanie kompleksowej diagnozy funkcjonowania e-faktury w krajach Unii 
Europejskiej.

We offer the invooclip service to entrepreneurs who regularly issue invoices and wish
to optimize costs of their activity. The service involves the distribution, payment and storage
of invoices in electronic format. Tangible financial benefits resulting from its use and the growing 
awareness of environmental protection contribute to the increase of the number of companies 
using invooclip every year – in 2013 we saw an 18% rise in the number of clients. 

We also participated in the National Multilateral Forum for Electronic Invoicing, created under 
the auspices of the Ministry of Economy and the Ministry of Finance, whose aim is to provide
a comprehensive diagnosis of the e-invoicing in EU Member States.
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In 2013 banks also used eMIR service which enables the total elimination of paper-format 
transfer orders commissioned by clients. It is a unique service on the market, covering the 
scanning of paper orders, their processing to electronic messages and feeding them into the 
ELIXIR® system. Last year we processed a total of 3 mln clearing documents for banks  through 
that service.

In 2013 we continued our work to develop services supporting documentation management, 
dedicated to large and medium-sized companies. eArchiwum services include scanning, 
electronic and paper archives maintenance and administrative support. The use
of eArchiwum services optimizes the documentation management processes within
the company. Last year we launched cooperation with a new client – a financial counselling 
company. The contract covers archiving of accounting documents and stipulates the processing 
of several hundred thousand invoices per month. In 2013 we processed a total of 6 mln 
documents in eArchiwum. Our services were provided in compliance with the highest standards 
of security in data processing and storage.

W 2013 r. banki korzystały także  z usługi eMIR, która umożliwia całkowitą eliminację obiegu 
przelewów zlecanych przez klientów w formie papierowej. To jedyna na rynku usługa obejmująca 
skanowanie papierowych zleceń, ich przetwarzanie na postać komunikatów elektronicznych oraz 
zasilanie nimi systemu ELIXIR®. Realizując tę usługę w ubiegłym roku przetworzyliśmy dla 
banków łącznie 3 mln dokumentów rozliczeniowych.

W 2013 r. kontynuowaliśmy prace nad rozwojem usług wspierających zarządzanie 
dokumentacją, dedykowanych dużym i średnim firmom. W ramach eArchiwum oferujemy 
skanowanie, archiwizację elektroniczną wraz z obsługą archiwum papierowego oraz czynności 
kancelaryjne. Wykorzystanie narzędzi eArchiwum wpływa na optymalizację procesów 
zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie. W ubiegłym roku pozyskaliśmy nowego klienta - 
firmę z branży doradztwa finansowego. Podpisana umowa dotyczy archiwizacji dokumentacji 
księgowej i przewiduje docelowo obsługę kilkuset tysięcy faktur miesięcznie. W 2013 r. w ramach 
eArchiwum przetworzyliśmy łącznie ponad 6 mln dokumentów. Usługi były realizowane zgodnie 
z najwyższym standardem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych.



Last year also saw the further popularization of invoobill service, enabling the quick and easy 
payment of bills and invoices using electronic banking channels. Invoobill is available to most 
banks’ clients in Poland. In 2013 the number of people using this method of payment rose by
29%. As a participant of the coalition to promote e-invoices, created by the Lewiatan 
Confederation, we became involved in the educational campaign “I choose e-invoices” whose 
aim was to increase the usage of the electronic documents in Poland. 

We also supported initiatives aimed at guaranteeing the safety of economic transactions, and
in cooperation with BIG InfoMonitor S.A., we offered products enabling the verification of the 
integrity and credibility of companies on the market. We started the implementation
of a partnership project allowing banks to offer their clients – micro and small enterprises –
BIG InfoMonitor S.A. products at attractive prices. The first bank to provide its clients with this 
service in 2013 was Bank Pekao S.A.

In 2013, joining a group of six banks (PKO BP S.A., Alior Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank 
Millennium S.A., mBank S.A. and ING Bank Śląski S.A,) we became actively involved in the work 
on a local standard for mobile payments. The launch of the system is planned for 2014. Within 
the project, we will be responsible for the operational maintenance of mobile payments system 
and providing of the ICT infrastructure necessary for making payments. 

In 2013 we initiated a project aimed at launching of a local clearing system for card payments.
The system will clear transactions made with payment cards issued by banks operating in Poland 
at sales and service points, ATMs and other machines located in Poland. 

Miniony rok był także okresem dalszej popularyzacji usługi invoobill, która umożliwia szybkie 
i wygodne opłacanie rachunków i faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości internetowej. 
Invoobill dostępny jest dla większości klientów banków w Polsce. W 2013 r. liczba osób 
korzystających z tej formy płatności zwiększyła się o 29 proc. Jako uczestnik koalicji na rzecz 
promocji e-faktur, powołanej przez Konfederację Lewiatan, zaangażowaliśmy się w kampanię 
edukacyjną „Wybieram e-faktury”, której celem jest zwiększenie udziału elektronicznego obiegu 
dokumentów w Polsce. 

Wspieraliśmy również inicjatywy służące bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
w ramach których we współpracy z BIG InfoMonitor S.A., zaoferowaliśmy produkty, 
umożliwiające weryfikację rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstw na rynku. Rozpoczęliśmy 
realizację projektu partnerskiego, dzięki któremu banki mogą oferować swoim klientom – mikro 
i małym przedsiębiorcom – produkty BIG InfoMonitor S.A., na korzystnych warunkach. 
Pierwszym bankiem, który w 2013 r. udostępnił swoim klientom tę ofertę był Bank Pekao S.A. 

W roku 2013, dołączając do grona sześciu banków (PKO BP S.A., Alior Bank S.A., Bank Zachodni 
WBK S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A,) aktywnie włączyliśmy
się w prace nad budową lokalnego standardu płatności mobilnych. Uruchomienie systemu 
planowane jest w 2014 r. W projekcie będziemy odpowiadać za pełną obsługę operacyjną 
systemu płatności mobilnych, a także zapewnimy infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną
do realizacji płatności.

W 2013 r. zainicjowaliśmy prace nad projektem, którego celem jest wdrożenie lokalnego systemu 
rozliczania płatności kartowych. System będzie rozliczał transakcje kartowe dokonywane
w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych
w Polsce, przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki prowadzące działalność w Polsce.
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Priorytetem naszej działalności jest świadczenie usług z zachowaniem najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. W 2013 r., jako pierwsza instytucja
w Polsce, otrzymaliśmy certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 22301:2012, 
przyznany przez British Standards Institution. Potwierdza on gotowość KIR do 
funkcjonowania nawet w najbardziej wymagających i niespodziewanych sytuacjach.

Our priority is to offer quality services while guaranteeing maximum safety and 
reliability. In 2013 we were the first institution in Poland to receive the ISO 22301:2012 
standard certificate, awarded by the British Standards Institution. It confirms KIR’s 
readiness to operate in the most demanding and unforeseeable conditions. 
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Opinion and report by an independent auditor

on the audit of the financial statement

for the financial year from 1 January until 31 December 2013

INDEPENDENT AUDITOR'S OPINION

for the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board

of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

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

• introduction to the financial statement;

• balance sheet as at 31 December 2013 showing the total balance of assets and liabilities
of PLN 114,697 thousand;

• profit and loss account for the financial year from 1 January to 31 December 2013 showing
net profit of PLN 28,017 thousand;

• statement of changes in equity for the financial year from 1 January to 31 December 2013 showing 
an increase of equity by PLN 2,970 thousand;

• cash flow statement for the financial year from 1 January to 31 December 2013 showing a decrease 
of cash balance by PLN 1,152 thousand;

• additional information and explanatory notes. 

Drafting the financial statement and the report on the entity's operation in line with the binding 
provisions of the law falls within the scope of responsibility of the Company's Management Board.

Members of the Company's Management Board and of its Supervisory Board shall ensure that the 
financial statement and the report on the entity's operation meet the requirements of the Accounting 
Act of 29 September 1994 (Journal of Laws of 2013, item 330, as amended), hereinafter referred
to as the “Accounting Act”.

BDO Telefon: +48 22 543 16 00 BDO Sp. z o.o.

Telefax: +48 22 543 16 01 ul. Postępu 12

E-mail: office@bdo.pl 02-676 Warszawa

Internet: www.bdo.pl Polska

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
ul. rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

z badania sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej

Spółki Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumą 114 697 tys. zł;

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zysk netto w wysokości 28 017 tys. zł;

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 970 tys. zł;

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 
roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 152 tys. zł;

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd 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 rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości".

16 17



Our task consisted in auditing and expressing our opinion on the consistency of this financial 
statement with applicable accounting principles (policy), as well as stating whether it gives a true and 
fair view of all material aspects of the property and financial standing of the company, as well
as its financial results, and on the correctness of accounting books constituting the basis 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 statement audit in a way allowing us to acquire 
reasonable 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 general opinion on the financial statement.

We believe 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:

• presents truly and fairly all information which is vital for the assessment of property and financial 
standing of the Company as at 31 December 2013, as well as its financial results for the financial 
year from 1 January to 31 December 2013;

• 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 statement 
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 of the Accounting 
Act and information included therein and resulting from the audited financial statement, is consistent 
therewith.

Warsaw, 13 March 2014

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

Entity authorised to audit financial statements No 3355

Key auditor carrying out the audit:

Krzysztof Maksymik

Expert Auditor No 11380 
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Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia 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 przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych 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 zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości 
i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej 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:

• przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 
na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2013 roku;

• zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości,
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Warszawa, dnia 13 marca 2014 roku 

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: 

Krzysztof Maksymik

 Biegły Rewident nr ewid. 11380 
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AKTYWA (w tys. zł) 31.12.2013 31.12.2012

A. Aktywa trwałe 63 157 67 136

I. Wartości niematerialne i prawne 9 510 7 167

II. Rzeczowe aktywa trwałe 46 015 51 608

III. Należności długoterminowe - -

IV. Inwestycje długoterminowe 4 813 4 813

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 2 819 3 548

B. Aktywa obrotowe 51 540 50 984

I. Zapasy 767 722

II. Należności krótkoterminowe 12 801 11 086

III. Inwestycje krótkoterminowe 36 906 38 058

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 1 066 1 118

Aktywa razem 114 697 118 120

Bilans KIR S.A. na koniec 2013 r. zamknął się sumą bilansową w wysokości 114 697 tys. zł,
czyli o 2,9% niższej niż na koniec 2012 r.

Wartość aktywów trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 63 157 tys. zł
i w porównaniu do 2012 r. spadła o 5,9%. W tej grupie 72,9% stanowił rzeczowy majątek trwały,
z czego największą wartość – 70,1%, stanowiła grupa budynków i budowli.

Wartość aktywów obrotowych,  w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., zwiększyła 
się o 1,1%. W grupie aktywów obrotowych największą pozycję - 71,6%, stanowiły inwestycje 
krótkoterminowe.

In 2013 the balance sheet total of KIR S.A. decreased by 2.9% as compared to the year 2012
stand as at December 31 , 2013 amounted to PLN 114 697 thousand.

The value of fixed assets at the end of the reporting period amounted to PLN 63 157 thousand 
and decreased by 5.9% as compared to the year 2012. Tangible fixed assets accounted for 72.9% 
of this asset group, with most valuable item in this category being buildings and structures 
(70.1%).

At the end of 2013 the value of current assets increased by 1.1% as compared to 2012. Short-
term investments constituted the largest group in this category of current assets (71.6% of the 
total).

 Balance sheet 

ASSETS (in thousand PLN) 31.12.2013 31.12.2012

A. Fixed assets 63 157 67 136

I. Intangible assets 9 510 7 167

II. Tangible fixed assets 46 015 51 608

III. Long-term receivables - -

IV. Long-term investments 4 813 4 813

V. Long-term accruals 2 819 3 548

B. Current assets 51 540 50 984

I. Inventory 767 722

II. Short-term receivables 12 801 11 086

III. Short-term investments 36 906 38 058

IV. Short-term accruals 1 066 1 118

Total assets 114 697 118 120
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Charakterystyka aktywów Characteristics of assets
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Wartość kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 94 972 tys. zł
i  w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. uległa zwiększeniu o 3,2%.

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania ukształtowała się na poziomie 19 725 tys. zł. 
W tej grupie największą pozycję – 67,2% stanowiły rezerwy na zobowiązania. W porównaniu
do 2012 r. nastąpił spadek zobowiązań krótkoterminowych o 27,7%. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. KIR S.A. nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

stThe value of the Company’s equity as at December 31 , 2013 was equal to PLN 94 972 thousand 
and it increased by 3.2% as compared to the situation at the end of 2012.

The value of accounts payable and provisions for accounts payable was equal to PLN 19 725 
thousand. Provisions for accounts payable constituted the largest item within this group (67.2% 
of the total). The value of short-term accounts payable decreased by 27.7% as compared to the 
year 2012.

stAs at December 31 , 2013 KIR S.A. did not record any long-term accounts payable.

LIABILITIES (in thousand PLN) 31.12.2013 31.12.2012

A. Equity 94 972 92 002

I. Share capital 5 445 5 445

II. Called up share capital not paid
(negative value) - -

III. Treasury shares (negative value) - -

IV. Supplementary capital 4 784 4 784

V. Revaluation capital 1 1

VI. Other reserve capital 56 725 56 722

VII. Profit (loss) from previous years - -

VIII. Net profit (loss) 28 017 25 050

IX. Net profit write-offs in the course
of the financial year (negative value) - -

B. Accounts payable and provisions for
accounts payable 19 725 26 118

I. Provisions for accounts payable 13 251 17 642

II. Long-term accounts payable - -

III. Short-term accounts payable 6 115 8 463

IV. Accruals 359 13

Total liabilities 114 697 118 120

PASYWA (w tys. zł) 31.12.2013 31.12.2012

A. Kapitał (fundusz) własny 94 972 92 002

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 445 5 445

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna) - -

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - -

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 784 4 784

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1 1

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 56 725 56 722

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -

VIII. Zysk (strata) netto 28 017 25 050

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowym (wielkość ujemna) - -

B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania 19 725 26 118

I. Rezerwy na zobowiązania 13 251 17 642

II. Zobowiązania długoterminowe - -

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 115 8 463

IV. Rozliczenia międzyokresowe 359 13

Pasywa razem 114 697 118 120
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Charakterystyka pasywów Characteristics of liabilities



Profit and loss account 

 for 2013 for 2012

Net revenue on sales and equivalent income 113 276 108 637

Costs of operations 79 796 80 849

Profit (loss) on sales 33 480 27 788

Other operating revenue 688 1 195

Other operating costs 571 292

Profit (loss) on operations 33 597 28 691

Financial revenue 1 260 2 357

Financial costs 42 20

Profit (loss) on business activities 34 815 31 028

Extraordinary items - -

Gross profit (loss) 34 815 31 028

Income tax 6 798 5 978

Other obligatory taxes - -

Net profit (loss) 28 017 25 050

Rachunek zysków i strat

 za rok 2013 za rok 2012

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi 113 276 108 637

Koszty działalności operacyjnej 79 796 80 849

Zysk (strata) ze sprzedaży 33 480 27 788

Pozostałe przychody operacyjne 688 1 195

Pozostałe koszty operacyjne 571 292

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 597 28 691

Przychody finansowe 1 260 2 357

Koszty finansowe 42 20

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 34 815 31 028

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -

Zysk (strata) brutto 34 815 31 028

Podatek dochodowy 6 798 5 978

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku - -

Zysk (strata) netto 28 017 25 050

Wyniki finansowe  Financial Results

W 2013 r. KIR S.A. wypracowała przychody ogółem w wysokości 115 224 tys. zł. W strukturze 
przychodów ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały przychody ze sprzedaży, 
stanowiąc 98,3%. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania KIR S.A. wyniosły ogółem
80 409 tys. zł. W strukturze kosztów ogółem koszty działalności operacyjnej stanowiły 99,2%.

Zysk brutto w 2013 r. ukształtował się na poziomie o 3 787 tys. zł wyższym niż w roku 2012, natomiast 
zysk netto – na poziomie o 2 967 tys. zł wyższym niż rok wcześniej.

W 2013 r. wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) ukształtował się na poziomie 29,5%, 
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) na poziomie 24,4%, a wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 
na poziomie 24,7%.

Total revenue generated in 2013 by KIR S.A. amounted to PLN 115 224 thousand. Just like in the 
previous years, revenue on sales was the dominant position in the total revenue structure 
(98.3% of the total).

Within the reporting period the costs of functioning of KIR S.A. amounted in total to PLN 80 409 
thousand. Costs of operation accounted for 99.2% of total costs.

Gross profit generated by KIR S.A. in 2013 was higher than in 2012 by the amount of PLN 3 787 
thousand, while the net profit was higher by PLN 2 967 thousand than in the previous year.

The return on equity (ROE) for 2013 was equal to 29.5%, while return on assets (ROA) amounted 
to 24.4%, and return on sales (ROS) – to 24.7%.
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Omówienie rachunku zysków i strat Comments on the profit and loss account
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