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Struktura Akcjonariatu  
udział w %

Shareholding structure
shares in %

Rada Nadzorcza /  Supervisory Board

Zarząd / Management Board 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Narodowy Bank Polski (od/  24.09.2014 r.)

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Związek Banków Polskich 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Millennium S.A.

mBank S.A. (od/  5.06.2014 r.)

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

SGB – Bank S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od/  9.07.2014 r.)

Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Adam Tochmański

Mieczysław Groszek

Członkowie / 

Katarzyna Bajerowska

Piotr Kasznik

Jarosław Mastalerz

Piotr Miałkowski

Zygmunt Miętki

Jarosław Orlikowski

Maciej Palej

Maciej Pietrucha

Wacława Maria Sędziak

Alicja Żyła

Chairman of the Supervisory Board 
since

Vice-Chairman of the Supervisory Board

Members:

since

since

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (do/  27.06.2014 r.)

Narodowy Bank Polski (do/ 27.06.2014 r.)

mBank S.A. (do/ 4.06.2014 r.)  

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
(od/  27.06 do/ 8.07.2014 r.)

Aniela Szafran

Robert Klepacz

Tomasz Pasikowski

Krzysztof Kokot

until

until 

until 

since until 

Kazimierz Małecki Prezes Zarządu / 

Dariusz Marcjasz Wiceprezes Zarządu / 

Jacek Rapcia Wiceprezes Zarządu / 

Michał Szymański Wiceprezes Zarządu / 

President of the Management Board

Vice-President of the Management Board

Vice-President of the Management Board

Vice-President of the Management Board

Narodowy Bank Polski 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

Bank Zachodni WBK S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Bank Millennium S.A.

Związek Banków Polskich

SGB – Bank S.A.

mBank S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

34,44

5,74

14,23

5,74

5,51

5,74

5,74

5,74

2,89

2,75

5,74

5,74
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W 2014 r. działania KIR, jako kluczowej instytucji 

infrastruktury polskiego sektora bankowego, 

koncentrowały się na zapewnieniu najwyższej 

jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych.

W ofercie KIR znajdowały się także produkty 

i usługi pozarozliczeniowe, wspierające rozwój 

e-gospodarki. 

Realizując zadania związane z podstawową 

działalnością biznesową, KIR zapewnia bieżącą 

obsługę i rozwój systemów rozliczeniowych, 

przetwarzających międzybankowe zlecenia 

płatnicze.

Od ponad 20 lat Elixir, udostępniony bankom, jako 

pierwszy w Polsce elektroniczny system rozli-

czeniowy, umożliwia sprawny i bezpieczny obieg 

komunikatów płatniczych, istotnie przyczyniając 

się do efektywnego funkcjonowania polskiego 

sektora  bankowego. 

Trzy sesje rozliczeniowe, przeprowadzane 

w systemie Elixir w każdym dniu roboczym, 

pozwalają na przekazywanie środków pomiędzy 

rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, 

w ciągu zaledwie kilku godzin. 

In 2014 the activities pursued by KIR, as 

a key institution of the Polish banking sector 

infrastructure, were focused on providing 

the highest quality of secure clearing services. 

Aside from clearing area we were also offering 

other products and services, aimed at supporting 

the development of e-economy. 

Within the core business activity, KIR provides 

ongoing service and development of the clearing 

systems dedicated to processing interbank 

payment orders.

Since over 20 years, Elixir – the first electronic 

clearing system available in Poland, allows 

effic ient  and secure f low of  payment

orders, significantly contributing to the effective 

functioning of the Polish banking sector. 

Three clearing sessions, conducted in Elixir every 

business day, ensure the transfer of funds between 

accounts held in different banks, in just a matter 

of hours. 

2014 r. był kolejnym okresem stabilnego

wzrostu w zakresie liczby i wartości transakcji 

przetworzonych w systemie Elixir. W ciągu dwunastu 

miesięcy rozliczyliśmy łącznie ponad 1,6 mld zleceń 

płatniczych, czyli o 5,2 proc. więcej niż w roku 

poprzednim, a ich wartość przekroczyła 4 bln zł i była 

o 4,6 proc. wyższa niż w 2013 r.

Największą miesięczną liczbę komunikatów – 147 

mln – odnotowaliśmy w grudniu. Natomiast rekord 

dzienny, wynoszący 11,6 mln transakcji o wartości 

bliskiej 18 mld zł, zarejestrowaliśmy 10 marca.

W 2014 r. do grona bezpośrednich uczestników 

systemu włączony został pierwszy bank spółdziel-

czy. Z końcem roku za pośrednictwem systemu 

Elixir rozpoczęliśmy rozliczanie komunikatów

z systemu BLIK, służącego do rozrachunku płat-

ności mobilnych, którego operatorem jest spółka  

Polski  Standard  Płatności.

Year 2014 proved to be a consecutive period

of steady growth in the number and value of 

transactions processed in the Elixir system.

During those twelve months we have cleared over

1.6 billion of payment orders, that is a 5.2% 

increase compared to the previous year.

Their value exceeded PLN 4 trillion and was 4.6%

higher than in 2013. The monthly record

in number of transfers – 147 million was registered 

in December. 

In respect to the daily results, the highest score – 

11.6 million transactions worth nearly PLN
th18 billion – was reached on March 10 .

In 2014 a first cooperative bank was incorporated 

into the group of direct participants of the system. 

At the end of the year, via Elixir, we began clearing 

transactions from the mobile payments system 

BLIK, which is operated by Polski Standard 

Płatności.
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Wartość obrotów ogółem w systemie Euro Elixir (w mld euro)

Total turnover value in the Euro Elixir system (in EUR billion) 

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba transakcji ogółem w systemie Euro Elixir (w mln)

Total number of transactions in the Euro Elixir system (in million)

2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

W systemie Euro Elixir, służącym do realizacji płat-

ności w euro, KIR przetwarza zarówno przelewy 

pomiędzy bankami działającymi w Polsce, jak 

i wymieniane z krajami należącymi do Jednolitego 

Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Takich płatności 

w 2014 r. przetworzyliśmy blisko 15,6 mln.

Wyższa o prawie 3 mln, w stosunku do 

poprzedniego roku, liczba transakcji stanowi 

wzrost o blisko 24 proc. Podobna dynamika 

widoczna jest także w wartości transakcji, która 

wzros ła  z  71 mld euro w 2013 r .  do 

89 mld euro w 2014 r., czyli o ponad 25 proc. 

W styczniu 2014 r. rozpoczęliśmy produkcyjną 

wymianę płatności SEPA z kolejną europejską izbą 

rozliczeniową – BORICA-BANKSERVICE AD. 

Współpraca z bułgarską izbą rozliczeniową 

rozszerza możliwość obustronnej wymiany 

płatności w ramach EACHA InterCSM Agreement.

Via Euro Elixir, dedicated to payments in EUR, KIR 

processes credit transfers between banks 

operating in Poland, as well as with entities located 

in the countries of the Single Euro Payments Area 

(SEPA). In 2014 we have processed nearly 15.6 

million of such payments. With an increase of 

almost 3 million, compared to the previous year, 

the number of operations constitutes a nearly 

24% increase. A similar dynamic is also visible in 

the value of the transactions which increased from 

EUR 71 billion in 2013 to EUR 89 billion in 2014, an 

increase of over 25%. 

In January 2014, we began an exchange

of SEPA payments with BORICA-BANKSERVICE 

AD, a Bulgarian clearing house. Cooperation with 

another European clearing house extends the 

possibility of mutual exchange of payments under 

the EACHA InterCSM Agreement.

Do grona bezpośrednich uczestników systemu 

Euro Elixir dołączył kolejny bank komercyjny, 

natomiast jako uczestnik pośredni przystąpił 

kolejny bank spółdzielczy, który poprzez Euro Elixir 

rozpoczął wymianę płatności SEPA. Tym samym 

liczba banków uczestniczących w systemie wzrosła 

do 24.  

System Euro Elixir pełni istotną rolę w rozliczaniu 

transakcji w euro w Polsce. Z wykorzystaniem tego 

systemu w 2014 r. rozliczonych zostało blisko

79 proc. wszystkich transakcji w euro – zarówno 

wychodzących z Polski, jak i kierowanych do 

naszego  kraju. 

The group of direct Euro Elixir participants has 

gained a new commercial bank as a member, 

while another cooperative bank joined in as an 

indirect participant and started the exchange of 

SEPA payments via Euro Elixir. Thus, the number of 

banks participating in the system increased to 24.  

Euro Elixir is an important system for clearing of 

transactions in euro in Poland. In 2014, nearly 

79% of all Euro transactions – both outgoing and 

incoming – were processed in Euro Elixir.

6 7
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Uruchomienie systemu płatności natychmia-

stowych Express Elixir uplasowało Polskę 

w  awangardzie krajów oferujących najbardziej 

zaawansowane technologicznie rozwiązania 

w zakresie rozliczeń. Podobne systemy w 2014 r. 

były dostępne zaledwie w 14 krajach na świecie. 

Express Elixir jest pierwszym w Polsce i drugim 

w Europie profesjonalnym systemem, umo-

żliwiającym przekazywanie środków w czasie liczo-

nym w sekundach pomiędzy rachunkami klientów, 

prowadzonymi w różnych bankach, przez 24 go-

dziny, 7 dni w tygodniu – także w dni wolne od 

pracy.

Na koniec roku 2014 system był dostępny dla 

klientów następujących banków (w kolejności 

przyłączania): 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. (włączając klientów 

dawnego Kredyt Banku, którzy dostęp do usługi 

uzyskali pod koniec października), Alior Banku S.A. 

(w tym T-Mobile Usługi Bankowe), Banku BPS S.A.

The launch of Express Elixir, the real-time payment 

system, placed Poland in the global vanguard

of countries offering the most technologically 

advanced clearing solutions. In 2014, similar 

systems were available only in 14 countries around 

the world. Express Elixir is Poland’s first and 

Europe’s second professional system that allows 

the transfer of funds between client accounts held 

in various banks within seconds, in the 24/7 mode 

– even on weekends and holidays.  

At the end of 2014, the system was available

to customers of the following banks (listed in order 

of joining): Bank Millennium S.A., mBank S.A. 

(corporate banking clients), Meritum Bank ICB 

S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A. 

(including the former Kredyt Bank clients who 

gained access to the service by the end of 

(w tym Mazovia Bank Spółdzielczy i Bank 

Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju), Banku 

Handlowego w Warszawie S.A. (dla klientów 

bankowości korporacyjnej), neoBANKU oraz Idea 

Banku S.A.

 

Rosnąca dostępność płatności natychmiasto-

wych Express Elixir w bankach przekłada się na 

wysoką dynamikę wzrostu widoczną w statysty-

kach systemu. W 2014 r. łączna wartość ponad 

940 tys. rozliczonych w nim transakcji przekroczyła 

4,2 mld zł. W stosunku do danych za 2013 r. liczba 

zrealizowanych transakcji wzrosła blisko trzy-

krotnie (z 330 tys.), a wartość niemal 2,5-krotnie 

(z 1,8 mld zł).

October), Alior Bank S.A. (including T-Mobile 

Banking Services), Bank BPS S.A. (including 

Mazovia Bank Spółdzielczy and Bank Spółdzielczy 

in Jastrzębie Zdrój), Bank Handlowy w Warszawie 

S.A. (corporate banking clients), neoBANK and 

Idea Bank S.A. 

The increasing availability of Express Elixir real-

time payments in banks translates into high 

growth rate seen in the statistics of the system. 

In 2014, the total value of over 940 thousand

of processed transactions exceeded PLN

4.2 billion. In relation to the data for 2013, the 

number of transactions increased almost 

threefold (from 330 thousand), and the value 

increased nearly 2.5 times (from PLN 1.8 billion). 
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KIR jest jedynym autoryzowanym SWIFT Service 

Bureau w Polsce, oferującym instytucjom finan-

sowym i przedsiębiorstwom usługę dostępu do 

sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet.

Umożliwiamy klientom przesyłanie komunikatów 

finansowych i informacyjnych w ramach banko-

wości korespondenckiej, wymianę zleceń płatni-

czych z systemami rozliczeniowymi SORBNET2

i TARGET2 oraz korzystanie z profilowanych usług 

biznesowych, takich jak SWIFTNet Accord dla 

podmiotów operujących na rynku walutowym,

a także zajmujących się transakcjami na nieregulo-

wanych rynkach pochodnych instrumentów finan-

sowych, czy SWIFTNet Funds kierowanych do pod-

miotów rynku funduszy inwestycyjnych. 

KIR is the only authorized SWIFT Service Bureau 

in Poland, offering financial institutions 

and companies access to the SWIFT tele-

communications  network  –  SWIFTNet.

We enable the exchange of financial and 

informational messages by Correspondent 

Banking as well as exchange of payment orders 

using clearing systems SORBNET2 and TARGET2. 

We also provide profiled business services such as 

SWIFTNet Accord – for companies operating

in the foreign exchange market, and those 

handling transactions in OTC derivatives markets, 

or SWIFTNet Funds – addressed to the investment 

fund entities.
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64,5%

35,5%

Pozostali użytkownicy SWIFTNet
Other SWIFTNet users

Uruchomienie przez Narodowy Bank Polski 

nowego systemu rozliczeń wysokokwotowych 

SORBNET2, wykorzystującego sieć SWIFTNet 

jako platformę komunikacyjną, zaowocowało 

zawarciem nowych umów na wymianę zleceń 

płatniczych za pośrednictwem SWIFT Service 

Bureau.  L iczba k l ientów korzystających 

z naszych usług wzrosła do 22, a udział 

w rynku usług SWIFT w Polsce na koniec 

2014 r. wyniósł ponad 35 proc.  

Wolumen komunikatów przesyłanych za po-

średnictwem SWIFT Service Bureau w 2014 r. 

wyniósł prawie 3 mln i był o ponad 18 proc. wyższy 

niż w roku 2013. 

The launch SORBNET2, the new large-value 

clearing system of Narodowy Bank Polski 

(National Bank of Poland), which uses the 

SWIFTNet network as a communication platform, 

resulted in new contracts for the exchange

of payment orders using the SWIFT Service 

Bureau. The number of customers using our 

services increased to 22, and the market share of 

our SWIFT services in Poland at the end of 2014 

amounted to more than 35%.  

The volume of messages sent via the SWIFT 

Service Bureau in 2014 amounted to almost 

3 million and was over 18% higher than in 2013.  

Klienci SWIFT Service Bureau KIR 
Clients of KIR SWIFT Service Bureau
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Ognivo jest aplikacją, zbudowaną na zasadzie 

uzupełniających się modułów, która umożliwia 

elektroniczną wymianę informacji pomiędzy 

bankami – uczestnikami systemów Elixir

i Euro Elixir oraz instytucjami współpracującymi

z bankami. Za pośrednictwem Ognivo komunikują 

się wyłącznie uprawnione podmioty – takie jak: 

ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, 

administracyjne organy egzekucyjne, komornicy 

oraz sądy i prokuratury. Moduły aplikacji realizują 

różne funkcje i są dopasowane do rodzaju 

uczestnika i jego potrzeb. Każdy uczestnik ma 

dostęp tylko do określonych, zgodnych z uprawnie-

niami, informacji.

W 2014 r. uruchomiliśmy nowy moduł, stworzony 

specjalnie dla Izby Rozliczeniowej Giełd Towa-

rowych S.A. (IRGiT). Umożliwia on przekazywanie 

w bezpieczny sposób danych do rozrachunku 

pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach 

Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT 

a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe 

członków tej izby. 

Najbardziej dynamiczny rozwój w ramach aplikacji 

Ognivo w 2014 r. widoczny jest w statystykach 

Modułu zapytania o rachunki bankowe dłużników. 

Jego użytkownicy, komornicy sądowi i admin-

istracyjne organy egzekucyjne, skierowali do 

banków prawie 58 mln zapytań – ponad trzy razy 

więcej niż w 2013 r., gdy było ich 18 mln. 

Ognivo is an on-line application built of 

complementary modules, which enables 

electronic exchange of information between 

banks – participants of the Elixir and Euro Elixir 

systems and institutions cooperating with banks. 

Only authorized entities can communicate via 

Ognivo — such as ZUS, Poczta Polska, tax offices, 

customs chambers, administrative enforcement 

authorities, bailiffs, courts and prosecutors. The 

application modules perform different functions 

and are tailored  to the type of participant and 

their needs. Each participant has access only to 

specific and authorized  information. 

In 2014, we launched a new module designed 

specifically for Izba Rozliczeniowa Giełd 

Towarowych S.A. (IRGiT). It allows the secure data 

transfer of transactions conducted at markets of 

Towarowa Giełda Energii (Polish Power Exchange), 

between IRGiT and the banks where IRGiT 

members hold their accounts. 

The most dynamic development in the Ognivo 

application can be seen in the statistics of the 

enquiry about the bank accounts of debtors 

module.  Its  users ,  debt col lectors and 

administrative enforcement authorities, directed 

more than 58 million of enquiries at banks – this 

number increased by more than three times 

compared to 2013 results, when there were

18 million enquiries. 

Udział KIR w rynku usług SWIFT
w Polsce w 2014 r.

Share of KIR in the SWIFT services
market in Poland in 2014
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Liczba komunikatów przesłanych za pośrednictwem
SWIFT Service Bureau KIR w latach 2012-2014

Volume of messages sent via the
SWIFT Service Bureau KIR in 2012-2014
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W 2014 r., oprócz systemów rozliczeniowych, 

oferta KIR obejmowała także usługi dla banków, 

przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, 

mające na celu wspieranie rozwoju e-gospodarki. 

Obsługiwany przez KIR system płatności interneto-

wych Paybynet, umożliwia bezpośrednie i szybkie 

przekazywanie pieniędzy pomiędzy stronami 

transakcji. Paybynet jest jedynym z dostępnych

w Polsce systemów typu pay-by-link, który za-

pewnia bezpośrednią realizację przelewu i nie-

odwoływalność dyspozycji. Klienci banków, którzy 

korzystają z systemu Paybynet, mają możliwość 

zlecania płatności on-line o każdej porze, także

w weekendy, a udogodnienia dla podmiotów

e-commerce (np. jednoznaczna identyfikacja 

klienta), usprawniają codzienną obsługę procesu 

sprzedaży.

W 2014 r. dynamicznie rozwijaliśmy usługę 

udostępniania bramek płatniczych, działających 

w oparciu o system Paybynet dla podmiotów 

świadczących usługi płatności lub dopiero 

rozpoczynających działalność w tym zakresie. 

Paybynet, jako jedyna z usług płatności interne-

towych dostępnych na polskim rynku, umożliwia 

współpracę z systemami typu mass-collect. 

Obsługa płatności dokonywanych na indywi-

dualne rachunki, generowane przez tego typu 

systemy, cieszy się coraz większym zaintereso-

waniem administracji publicznej. 

In 2014, in addition to clearing systems, KIR’s offer 

also included services for banks, businesses and 

public administration, maintained with the 

purpose of supporting the development of

e-economy.   

Paybynet, online payment system operated by 

KIR, allows direct and fast transfer of money 

between the parties of the transaction. Paybynet

is the only pay-by-link system available in Poland, 

that enables direct and irrevocable internet 

transfers. Bank customers, who use the Paybynet 

system, are able to commission payments on-line 

at any time of the day, including weekends, and

e-commerce entities are provided with additional 

facilities (e.g. a specific client identification) 

to improve the daily operation of the sales process. 

In 2014 we were dynamically developing

e-payment gateways, based on the Paybynet 

system, for both established and new in this field 

payment service providers. Paybynet, as the only 

internet payment service available on the Polish 

market, enables cooperation with mass-

-collect systems. The service of processing 

payments directly to individual accounts, 

generated by such systems, is becoming more and 

more popular with public administration. 

12 13

In 2014, the Paybynet system customer database 

increased to over a thousand records as a result of 

launching the service in further e-commerce and 

public administration entities (eg. The Marshal’s 

Office of Lubuskie Voivodeship - e-Lubuskie 

project, The Opole Voivodeship Office).   

KIR’s new partners in the Paybynet service 

included two commercial banks, one cooperative 

bank, as well as an acquirer providing card 

payment services.

Szafir, the secure electronic signature offered 

by KIR, is a tool allowing indisputable identification 

of the person signing and protecting the e-signed 

document from any changes being made to its 

content. The secure electronic signature 

is equivalent to a handwritten signature in terms 

of legal consequences.  

E-signature can be used, among others, 

to electronically sign contracts, e-invoices and 

documents, customs or tax declarations, and 

medical records.  

W systemie Paybynet wdrożyliśmy w 2014 r. 

kolejne e-sklepy oraz jednostki administracji 

publicznej, dzięki czemu grono klientów wzrosło do 

ponad tysiąca podmiotów z tych sektorów (m.in. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - 

projekt e-Lubuskie, Opolski Urząd Wojewódzki).  

Nowymi partnerami KIR w usłudze Paybynet stały 

się kolejne dwa banki komercyjne oraz jeden bank 

spółdzielczy, a także agent rozliczeniowy, świad-

czący usługi płatności kartowych. 

Oferowany przez KIR bezpieczny podpis 

elektroniczny Szafir to narzędzie pozwalające na 

jednoznaczną identyfikację osoby składającej 

podpis i zabezpieczające opatrzony nim dokument 

przed wprowadzaniem zmian w jego treści. 

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny 

pod względem skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym. 

E-podpis może służyć m.in. do elektronicznego 

podpisywania umów, faktur elektronicznych 

i dokumentów, składania deklaracji celnych 

i podatkowych czy podpisywania dokumentacji 

medycznej. 
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KIR w 2014 r. świadczył usługi wspierające 

zarządzanie dokumentacją dla dużych i średnich 

firm. 

W 2014 r. w ramach usług eArchiwum, 

obejmujących skanowanie, archiwizację elektro-

niczną wraz z obsługą archiwum papierowego oraz 

czynności kancelaryjne, przetworzonych zostało 

ponad 9,8 mln stron dokumentów – o 3,8 mln 

więcej niż w 2013 r.

Przedsiębiorcom, którzy regularnie wystawiają 

faktury i dążą do optymalizowania kosztów swojej 

działalności KIR proponuje usługę Invooclip, 

umożliwiającą dystrybucję, opłacanie i prze-

chowywanie faktur w formie elektronicznej. 

W 2014 r. do grona klientów tej usługi dołączały 

najczęściej przedsiębiorstwa komunalne oraz 

wodociągowe.

Usługa Invoobill, umożliwiająca szybkie i wygodne 

elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachun-

ków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów 

bankowości elektronicznej, została uruchomiona

w jednej z największych firm telekomunikacyjnych 

działających na polskim rynku oraz w kilku firmach 

działających w branży produktów szybkozbywal-

nych.

W ramach oferty KIR, banki korzystały także

z usługi Emir, która pozwala na całkowitą 

eliminację z 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 2014 r. przetworzyliśmy dla 

banków łącznie ponad 2,8 mln dokumentów 

rozliczeniowych. 

Invoobill, allowing quick and convenient bill and 

invoice payment (EBPP) via electronic banking 

channels, has been launched in one of the largest 

telecommunications companies in Poland and 

in several companies operating in the fast moving 

consumer goods market. 

The portfolio of KIR services also included Emir, 

which allows banks to digitalize, and thus 

eliminate, paper transfers commissioned by 

clients. This is the only service on the market that 

covers scanning of paper orders, processing them 

into the form of electronic messages and feeding 

them into the Elixir system. In 2014 we processed

a total of over 2.8 million clearing documents 

in this service.  

W 2014 r. pojawiły się nowe zastosowania 

e-podpisu, co pozwoliło na dalsze upowszech-

nianie się oferowanych przez KIR usług, związa-

nych z podpisem elektronicznym Szafir. W związku 

z nowymi regulacjami prawnymi odnotowaliśmy 

znaczący wzrost sprzedaży certyfikatów kwalifiko-

wanych na potrzeby systemu eDeklaracje, udo-

stępnionego przez Ministerstwo Finansów. 

Do rozwoju usługi przyczynił się obowiązek 

wysyłania deklaracji podatkowych przez większość 

podmiotów gospodarczych do urzędów skarbo-

wych w postaci elektronicznej, podpisanych bez-

piecznym e-podpisem. Komponenty programi-

styczne podpisu elektronicznego Szafir sprzedawa-

ne były także na potrzeby systemów wykorzysty-

wanych w administracji publicznej. 

Dla klientów Centrum Obsługi Podpisu Elektro-

nicznego Szafir wprowadziliśmy nową usługę: 

OCSP (Online Certificate Status Protocol) dla 

certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifiko-

wanych, która umożliwia sprawdzenie statusu 

certyfikatu przez Internet. 

KIR’s offer also includes services supporting 

documentation management for large and 

medium-sized  companies. 

Providing the eArchiwum services, including 

scanning, electronic archiving with a paper archive 

service and secretarial activities, KIR processed

in 2014 over 9.8 million pages of documents –

3.8 million more than in 2013.

 For the entrepreneurs who regularly issue invoices 

and aim to optimize their business activity 

expenses, KIR offers the Invooclip service, which 

enables the distribution, payment and storage of 

electronic invoices. Among new customers joining 

this service in 2014, the majority represented 

municipal utilities and water supply companies. 

In 2014, the new applications of e-signature 

allowed for the popularization of the Szafir

e-signature services offered by KIR. In connection 

with the new law regulations, we noted

a substantial increase in the sales of qualified 

certificates for the eDeklaracje system, 

provided by the Ministry of Finance.

The development of the service can be contributed 

to the obligation for most business entities to file 

their tax returns in electronic form, signed with

a secure e-signature. The software components

of the Szafir e-signature were also sold for the 

purposes of the systems used in public 

administration.

For the customers of Szafir Digital Signature 

Support Centre we introduced a new service: OCSP 

(Online Certificate Status Protocol) for qualified 

and non-qualified certificates, which allows 

verification of the certificate status by the Internet.  
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The priority of KIR is to provide the highest quality 

of secure clearing services. Since the beginning we 

are focused on implementing innovative solutions 

and supporting the development of electronic 

banking. We are distinguished by safety and 

quality of provided services. 

Exercising our – unique in the Polish market – 

expertise and experience, we are consistently 

building and developing the standards for 

financial  clearing.  

W 2014 r. aktywnie uczestniczyliśmy w prowa-

dzonym przez spółkę PSP, projekcie wdrożenia 

płatności mobilnych w systemie BLIK. W projekcie 

tym KIR odpowiada za rozrachunek płatności mo-

bilnych realizowanych w terminalach płatniczych, 

bankomatach i w Internecie, zapewnianie infra-

struktury teleinformatycznej na potrzeby tego 

systemu oraz narzędzia do obsługi reklamacji 

(aplikacja Ognivo). Rozrachunek płatności 

mobilnych w systemie BLIK odbywa się w systemie 

Elixir, natomiast płatności mobilne typu P2P,

czyli pomiędzy odbiorcami indywidualnymi,

będą przetwarzane w systemie Express Elixir

z wykorzystaniem prowadzonej przez PSP 

bazy aliasów. 

Rok 2014 był okresem intensywnych prac nad 

uruchomieniem lokalnego systemu rozliczeń 

płatności kartowych. Nowy system KIR będzie roz-

liczał transakcje kartowe dokonywane w punktach 

usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych 

urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, 

przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki 

prowadzące działalność w Polsce. Wdrożenie syste-

mu planowane jest w połowie 2015 r.

Priorytetem działalności KIR jest zapewnienie 

najwyższej jakości bezpiecznych usług rozli-

czeniowych. Od początku funkcjonowania KIR 

koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązań, wspierających rozwój bankowości 

elektronicznej. Wyróżnia nas dbałość o bezpie-

czeństwo i jakość świadczonych usług.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku 

kompetencje i doświadczenie, konsekwentnie 

budujemy i rozwijamy standardy rozliczeniowe. 

In 2014, we actively participated in the 

implementation of BLIK, the new mobile 

payments system project led by Polski Standard 

Płatności (PSP). In this project, KIR is responsible 

for clearing of mobile payments from terminals, 

ATMs and the Internet, providing the IT 

infrastructure for the system and the tools for 

handling complaints (the Ognivo application).

The clearing of mobile payments in the BLIK 

system is executed in the Elixir system, while P2P 

mobile payments (between individual customers), 

are to be processed in the Express Elixir system 

using the alias database provided by PSP. 

2014 was a year of intensive work on developing 

of a local card payment clearing system. The new 

KIR system will clear card transactions made at 

service and sales points, ATMs and other devices 

located throughout the country, with payment 

cards issued by banks operating in Poland. The 

card payment clearing system launch is planned 

for mid-2015. 
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 

na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 

31 grudnia 2014 roku;

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i posta-

nowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki 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 12 marca 2015 roku

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

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. („Spółka") z siedzibą ul. rtm. W. Pileckiego 65 w Warszawie, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku;

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku;

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku;

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku;

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

o rachunkowości”. 

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:

1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2/ 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.
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
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RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT
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We believe that our audit provides a sufficient basis for the opinion. 

In our opinion, the financial statement, in all material respects: 

a) presents true and clear information relevant to the assessment of the economic and financial 

position of the company as at December 31, 2014, as well as its financial results for the year ended 

at December 31, 2014;

b) was prepared in accordance with the applicable accounting principles (policy) and based on 

properly maintained accounting records;

c) is consistent with the laws and provisions of the Company’s Articles of Association that influence 

the financial statement’s content.

The Report on Company’s Operations is complete as defined in the Art. 49 of the Accounting Act,

and the information contained therein, derived from the audited Financial Statement, is consistent 

with it.

Warsaw, March 12, 2015

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

for the Annual General Meeting of Shareholders and Supervisory Board

of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

We have audited the accompanying financial statement of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

with its headquarters located at 65 W. Pileckiego Street in Warsaw, which consists of:

• introduction to the financial statement;

• balance sheet as at December 31, 2014;

• profit and loss report for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• statement of changes in equity for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• cash flow statement for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• additional notes and explanations.

The Company’s Management Board assumes responsibility for the preparation of the Financial 

Statement that is in accordance with the applicable regulations and the preparation of the Business 

Activity Report.

The Management Board and the Supervisory Board members are required to ensure that the 

Financial Statement and the Business Activity Report meet the requirements of the Act of September 

29, 1994 on Accounting (Dz. U. from 2013 Pos. 330, with further amendments), hereinafter referred 

to as the “Accounting Act”.  

Our responsibility was to audit and express an opinion on the Financial Statement’s compliance with 

the applicable rules (policy) and verifying whether it truly and clearly presents, in all material respects, 

the financial position, as well as the Company’s financial results and the accuracy of the accounting 

books that are the basis of the statement.

We conducted the financial statement audit in accordance with:

1/ chapter 7 of the Accounting Act,

2/ national auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors in Poland.

The financial statement audit was planned and conducted in such a way as to provide reasonable 

assurance and basis to express our opinion on the statement.

In particular, the audit included assessment of correctness of the accounting and estimate principles 

(policies) applied by the company, the verification of – largely on a random basis – of accounting 

evidence and records of the amounts and disclosures in the financial statement, as well as an overall 

assessment of the financial statement.

BDO Sp. z o.o.
12 Postępu Str.
02-676 Warsaw

The entity authorized to audit financial statements No. 3355 

Key Auditor conducting the audit:

Krzysztof Maksymik
Auditor
Reg. No. 11380

20 21



We believe that our audit provides a sufficient basis for the opinion. 

In our opinion, the financial statement, in all material respects: 

a) presents true and clear information relevant to the assessment of the economic and financial 

position of the company as at December 31, 2014, as well as its financial results for the year ended 

at December 31, 2014;

b) was prepared in accordance with the applicable accounting principles (policy) and based on 

properly maintained accounting records;

c) is consistent with the laws and provisions of the Company’s Articles of Association that influence 

the financial statement’s content.

The Report on Company’s Operations is complete as defined in the Art. 49 of the Accounting Act,

and the information contained therein, derived from the audited Financial Statement, is consistent 

with it.

Warsaw, March 12, 2015

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

for the Annual General Meeting of Shareholders and Supervisory Board

of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

We have audited the accompanying financial statement of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

with its headquarters located at 65 W. Pileckiego Street in Warsaw, which consists of:

• introduction to the financial statement;

• balance sheet as at December 31, 2014;

• profit and loss report for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• statement of changes in equity for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• cash flow statement for the fiscal year ending at December 31, 2014;

• additional notes and explanations.

The Company’s Management Board assumes responsibility for the preparation of the Financial 

Statement that is in accordance with the applicable regulations and the preparation of the Business 

Activity Report.

The Management Board and the Supervisory Board members are required to ensure that the 

Financial Statement and the Business Activity Report meet the requirements of the Act of September 

29, 1994 on Accounting (Dz. U. from 2013 Pos. 330, with further amendments), hereinafter referred 

to as the “Accounting Act”.  

Our responsibility was to audit and express an opinion on the Financial Statement’s compliance with 

the applicable rules (policy) and verifying whether it truly and clearly presents, in all material respects, 

the financial position, as well as the Company’s financial results and the accuracy of the accounting 

books that are the basis of the statement.

We conducted the financial statement audit in accordance with:

1/ chapter 7 of the Accounting Act,

2/ national auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors in Poland.

The financial statement audit was planned and conducted in such a way as to provide reasonable 

assurance and basis to express our opinion on the statement.

In particular, the audit included assessment of correctness of the accounting and estimate principles 

(policies) applied by the company, the verification of – largely on a random basis – of accounting 

evidence and records of the amounts and disclosures in the financial statement, as well as an overall 

assessment of the financial statement.

BDO Sp. z o.o.
12 Postępu Str.
02-676 Warsaw

The entity authorized to audit financial statements No. 3355 

Key Auditor conducting the audit:

Krzysztof Maksymik
Auditor
Reg. No. 11380

20 21



RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wyniki finansowe / Financial Results

AKTYWA w tys. zł 31.12.2014

A. Aktywa trwałe /  73 762 63 157

I. Wartości niematerialne i prawne / 7 757 9 510

II. Rzeczowe aktywa trwałe / 56 973 46 015

III. Należności długoterminowe / - -

IV. Inwestycje długoterminowe / 4 813 4 813

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 219 2 819

B. Aktywa obrotowe / 49 189 51 540

I. Zapasy / 415 767

II. Należności krótkoterminowe / 12 496 12 801

III. Inwestycje krótkoterminowe / 34 337 36 906

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 941 1 066

AKTYWA RAZEM 122 951 114 697

 /  

Fixed assets

 

 Tangible fixed assets

 Long-term receivables

Long-term investments

Long-term accruals

Current assets

 Inventory

Short-term receivables

 Short-term investments

Short-term accruals

 / TOTAL ASSETS

ASSETS in thousand PLN

Intangible assets

31.12.2013

Bilans / Balance sheet Bilans / Balance sheet 

PASYWA w tys. zł / 31.12.2014 31.12.2013

A. Kapitał (fundusz) własny / 96 930 94 972

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 56 732 56 725

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

VIII. Zysk (strata) netto / 29 968 28 017

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowym - -

(wielkość ujemna) / 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

26 021 19 725

I. Rezerwy na zobowiązania 15 121 13 251

II. Zobowiązania długoterminowe / - -

III. Zobowiązania krótkoterminowe / 10 191 6 115

IV. Rozliczenia międzyokresowe / 709 359

PASYWA RAZEM / 122 951 114 697

 

Equity

Share capital

Called up share capital 

not paid (negative value)

Treasury shares (negative value) 

Supplementary capital

Revaluation capital

Other reserve capital

Profit (loss) from previous years

Net profit (loss)

Net profit write-offs in the course 

of the financial year (negative value)

Liabilities and provisions for liabilities

Provisions for accounts liabilities

Long-term liabilities

Short-term liabilities

Accruals

 TOTAL LIABILITIES

LIABILITIES in thousands PLN

22 23
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Charakterystyka aktywów i pasywów

Na dzień 31 grudnia 2014 roku bilans KIR zamknął się sumą w wysokości 122 951 tys. zł, czyli o 7,2 proc. 

wyższą niż na koniec poprzedniego roku. 

Characteristics of assets and liabilities

As at December 31, the 2014 KIR balance sheet closed in the amount of PLN 122,951 thousand, which is 

7,2% higher than at the end of the previous year. 

The values of fixed assets at the end of the 

reporting period, compared to 2013, increased by 

PLN 10,605 thousand (that is 16,8%) mainly due 

to the increase in tangible fixed assets reflecting 

the value of the investments that the company 

has made (increase in the value of fixed assets 

under construction for more than PLN 6 million 

and the value of machinery and technical 

equipment by more than PLN 4 million).

 

The value of current assets, as compared to 

December 31, 2013 decreased by PLN 2,351 

thousand (i.e. 4,6%) mainly due to the decrease

in the value of short-term investments.

The value of the Company’s equity as at 

December 31, 2014 amounted to PLN 96,930 

thousand and due to a higher net profit earned by 

the Company in 2014 it increased by PLN 1,958 

thousand (i.e. 2,1%).

The value of liabilities and provisions for liabilities 

increased by PLN 6,296 thousand (i.e. 31,9%) 

mainly due to the increase in current short-term 

liabilities. As at December 31, 2014, as in the 

previous years, KIR did not record any long-term 

liabilities.

Wartość aktywów trwałych na koniec okresu 

sprawozdawczego, w porównaniu do roku 2013, 

wzrosła o 10 605 tys. zł (tj. o 16,8 proc.) głównie

na skutek wzrostu rzeczowych aktywów trwałych 

odzwierciedlających wartość inwestycji, jakie 

poczyniła Spółka (wzrost wartości środków 

trwałych w budowie o ponad 6 mln zł oraz wartości 

urządzeń technicznych i maszyn o ponad 4 mln zł).

 

Wartość aktywów obrotowych, w porównaniu do 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, zmniejszyła 

się o 2 351 tys. zł (tj. o 4,6 proc.) głównie na skutek 

zmniejszenia wartości inwestycji krótkotermino-

wych.

Kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku 

wynosiły 96 930 tys. zł i na skutek wyższego zysku 

netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2014 

uległy zwiększeniu o 1 958 tys. zł (tj. o 2,1  proc.).

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

zwiększyła się o 6 296 tys. zł (tj. o 31,9 proc.) 

głównie w wyniku wzrostu zobowiązań krótko-

terminowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, 

podobnie jak w latach wcześniejszych, KIR nie 

posiadał  zobowiązań  długoterminowych.

24 25

Rachunek zysków i strat / Profit and loss account

w tys. zł /  za rok 2014 za rok 2013

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 123 970 113 276

Koszty działalności operacyjnej / 87 574 79 796

Zysk (strata) ze sprzedaży / 36 396 33 480

Pozostałe przychody operacyjne / 836 688

Pozostałe koszty operacyjne / 1 049 571

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 183 33 597

Przychody finansowe / 1 111 1 260

Koszty finansowe / 64 42

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 37 230 34 815

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych / - -

Zysk (strata) brutto / 37 230 34 815

Podatek dochodowy / 7 262 6 798

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -

 

Zysk (strata) netto / 29 968 28 017

in thousands PLN

for 2014 for 2013

Net revenue on sales and equivalent income

Operating expenses

Profit (loss) on sales

Other operating revenue

Other operating costs

Profit (loss) on operations 

Financial revenue

Financial costs

Profit (loss) on business activities

Extraordinary items

 Gross profit (loss) 

Income tax

Other obligatory profit reductions

Net profit (loss) 

Wyniki finansowe / Financial Results
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Pozostałe koszty operacyjne / 1 049 571

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 183 33 597

Przychody finansowe / 1 111 1 260

Koszty finansowe / 64 42

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 37 230 34 815

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych / - -

Zysk (strata) brutto / 37 230 34 815

Podatek dochodowy / 7 262 6 798

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -

 

Zysk (strata) netto / 29 968 28 017

in thousands PLN

for 2014 for 2013

Net revenue on sales and equivalent income

Operating expenses

Profit (loss) on sales

Other operating revenue

Other operating costs

Profit (loss) on operations 

Financial revenue

Financial costs

Profit (loss) on business activities

Extraordinary items

 Gross profit (loss) 

Income tax

Other obligatory profit reductions

Net profit (loss) 

Wyniki finansowe / Financial Results
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Przez cały 2014 rok Spółka zachowywała bie-

żącą płynność finansową i wysoki poziom 

wskaźników rentowności. Wskaźnik rentow-

ności kapitałów własnych (ROE) ukształtował się 

na poziomie 31,2 proc., wskaźnik rentowności 

aktywów (ROA) – na poziomie 25,2 proc.,

a wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – na 

poziomie 24,2 proc.

Throughout 2014 KIR kept current financial 

liquidity and a high level of profitability ratios.

The return on equity (ROE) was at 31,2%, 

return on assets (ROA) at 25,2%, while 

return on sales (ROS) at 24,2%.

Zysk brutto wypracowany przez KIR w roku

2014 ukształtował się na poziomie o 2 415 tys. zł

wyższym niż w roku 2013. W czerwcu 2014 roku 

KIR dokonał wypłaty dywidendy za rok 2013

w wysokości 98,7 proc. zysku netto zrealizo-

wanego  w  roku  2013. 

Gross profit generated by KIR in 2014 

was higher than in 2013 by the amount 

of PLN 2.415 thousand. In June 2014, KIR 

made a dividend payment for 2013 in the 

amount of 98,7% of the net profit achieved

in  2013.
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa

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

kir.pl
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