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1.   Akcjonariat KIR S.A.
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Szanowni Państwo! 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., poczynając od 2006 roku, weszła w nowy etap rozwo-
ju polegający na włączeniu się naszego krajowego systemu rozliczeń w budowę unijnego 
Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), a także dywersyfikacji usług. Izba była jednym
z sygnatariuszy powołanego Stowarzyszenia Europejskich Izb Rozliczeniowych (EACHA), 
podpisując akt założycielski pod koniec września 2006 roku. Warto przypomnieć, że dzie-
sięć lat temu w Warszawie KIR S.A. zainicjowała powstanie Klubu Izb Rozliczeniowych Euro-
py Wschodniej i Centralnej (ICCI), w którego spotkaniach brali udział także przedstawiciele systemów płatniczych Europy 
Zachodniej. Pomyślne uruchomienie oraz rozwój systemu EuroELIXIR nadaje współpracy na poziomie europejskim real-
nego wymiaru.

Niezależnie od obsługi przez Izbę rozliczeń krajowych i transgranicznych w euro warto odnotować kolejny rok z rzę-
du z kilkunastoprocentowym przyrostem transakcji przetworzonych w podstawowym systemie ELIXIR. Rozliczenia w tym 
systemie odbywają się wyłącznie elektronicznie. Izba oferuje obecnie swoje usługi także kontrahentom z zagranicy. Osią-
gnięty poziom bezpieczeństwa oraz efektywności usług Izby spotyka się z ich zainteresowaniem. 

W Planie Strategicznym KIR S.A. na lata 2006-2010 założono ponad 30% rokrocznie przyrost usług innych niż pod-
stawowe, ale za to wzajemnie powiązanych. Kierowane są nie tylko do sektora finansowego, ale też do przedsiębiorstw,
gospodarstw domowych, a nawet osób fizycznych. Organizowane przez Izbę, poza wielkimi konferencjami w Warszawie,
cykliczne Kluby KIR w dużych ośrodkach akademickich, gospodarczych kraju przynoszą wymierne rezultaty w postaci no-
wych umów współpracy. KIR S.A. jako pierwsza instytucja w kraju już od ponad 13 lat stosuje podpis elektroniczny na skalę 
produkcyjną. Obecnie oferowane usługi w postaci e-faktury, eArchiwum, odczytu optycznego, a także wielu innych mogą 
pomóc zracjonalizować w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach obieg dokumentów, skrócić czas realizacji wza-
jemnych zobowiązań z partnerami. Nowe usługi, PayByNet czy EBPP, wiążą sklepy internetowe, masowych wystawców 
z jednej strony, z drugiej natomiast banki, a za ich pośrednictwem ich beneficjentów, czyli zwykłych obywateli. Krajowa
Izba Rozliczeniowa S.A. występuje tutaj jako „trzecia strona”, która biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, po-
przez ich świadczenie przyczyni się do zwiększenia obrotu bezgotówkowego w Polsce.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować Zarządowi i wszystkim pracownikom Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 
za całoroczny wysiłek na rzecz rozwoju systemu płatniczego w Polsce.

Piotr Alicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2.   List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A.
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3.   List Prezesa Zarządu KIR S.A.
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Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności Krajowej Izby Rozliczenio-
wej S.A. w 2006 roku. Był to pierwszy rok realizacji Planu Strategicznego Izby na lata 2006-
-2010, w którym to okresie powinno nastąpić zarówno dostosowanie systemów rozliczenio-
wych do SEPA (Single Euro Payments Area), jak i poważna dywersyfikacja usług Izby. W tym
celu została przygotowana nowa struktura organizacyjna wraz z Regulaminem Organizacyj-
nym stwarzająca podstawy do wdrożenia Planu z jednoczesną reorientacją Izby w kierunku 
rynku. Izba dopracowała się solidnych podstaw w postaci osiągnięcia pełnej elektronizacji rozliczeń, współuczestniczyła 
wraz z NBP, ZBP i bankami we wdrożeniu NRB. Daje to możliwości do dostosowania się systemu rozliczeń do wymagań 
SEPA w wymaganym czasie zgodnie z zaoferowaną bankom koncepcją. Istotnym wydarzeniem stabilizującym system 
płatniczy w tym zakresie była decyzja Narodowego Banku Polskiego o przystąpieniu do systemu TARGET2. W 2006 roku 
nastąpił znaczny wzrost zainteresowania naszego sektora bankowego korzystaniem z systemu EuroELIXIR obsługującego 
w euro zarówno transakcje krajowe, jak i transgraniczne. Kilkanaście usług, jakie Izba oferuje w ramach Planu Strategicz-
nego, jest wzajemnie komplementarnych. Są wśród nich usługi związane z podpisem elektronicznym w tym: certyfikacja
klucza publicznego, którego Izba była pionierem w Polsce, czy też związane z odczytem optycznym, archiwizacją elektro-
niczną, obsługą faktur elektronicznych. Przygotowane są też nowe usługi: PayByNet oraz EBPP. PayByNet została zaofero-
wana w ub.r. bankom oraz sklepom internetowym. KIR S.A. jest „trzecią stroną” potwierdzającą transakcje przy zakupach 
przez Internet. Przygotowywana jest też aplikacja dla EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), w której stronami 
są wystawcy masowych płatności oraz beneficjenci – klienci banków internetowych. Przedmiotem transakcji jest faktura
elektroniczna, a KIR S.A. w tym procesie pełni funkcję konsolidatora.

Izba jest nadal nośnikiem nowoczesności, przygotowuje rozwiązania z wyprzedzeniem do popytu. Poprzez swoje 
usługi przyczynia się do usprawniania systemu płatniczego kraju.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim użytkownikom Izby, akcjonariuszom, którzy poprzez swoich przedsta-
wicieli w Radzie Nadzorczej KIR S.A. przyczynili się do realizacji tych osiągnięć i wspomagali rozwój Krajowej Izby Rozlicze-
niowej S.A. z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Tadeusz Ołdakowski
Prezes Zarządu 



Rada Nadzorcza

Piotr Alicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Ewa Szpak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Aleksander Bojko – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (do 15 grudnia 2006 roku)

Aniela Szafran – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 15 grudnia 2006 roku)

Jarosław Chrzanowski – Kredyt Bank S.A.

Krzysztof Freliszek – Narodowy Bank Polski

Jerzy Jóźkowiak – BRE Bank S.A.

Piotr Kasznik – Bank Millennium S.A.

Justyna Kesler – ING Bank Śląski S.A.

Tadeusz Kościński – Bank Zachodni WBK S.A.

Ewa Kowalczyk – Związek Banków Polskich

Robert Midura – Bank BPH S.A.

Zygmunt Miętki – Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Marek Oleś – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Danuta Szymańska – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

4.   Władze KIR S.A.

Zarząd

Tadeusz Ołdakowski – Prezes Zarządu

Sławomir Turek – Wiceprezes Zarządu (od 12 czerwca 2006 roku)

Bartosz Drabikowski – Członek Zarządu (od 4 kwietnia 2006 roku)

Zygmunt Szafrański – Członek Zarządu
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5.   Strategia

W 2006 roku rozpoczęła się realizacja nowego, pięcioletniego Planu Strategicznego Izby. Zgodnie z przyjętą 

strategią Izba kontynuowała umacnianie pozycji w zakresie rozliczeń międzybankowych, przygotowując się do 

konkurowania w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), jednocześnie dywersyfikując działalność

poprzez wchodzenie na nowe rynki i rozwijanie działalności okołorozliczeniowej.

W zakresie krajowych rozliczeń międzybankowych główna uwaga była skierowana na rozwój nowych form 

płatności zwiększających wartość dodaną dla klienta. Przykładem może tu być wdrożona na początku roku 

usługa ELIXIR Direct, pozwalająca klientom banków na bezpośrednie składanie zleceń płatniczych w Izbie. 

W 2006 roku podjęta została też decyzja o wdrożeniu witryny do obsługi reklamacji i zwrotów, której planowane 

uruchomienie nastąpi w marcu 2007 roku. 

W grudniu opublikowane zostały przygotowane przez KIR S.A. założenia dostosowania systemu EuroELIXIR 

do SEPA, które zostały zaprezentowane m.in. na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego. Zgodnie z tymi 

założeniami Izba uzyska pełną gotowość do obsługi instrumentów SEPA już od początku 2008 roku, wzbogacając 

standardowe instrumenty płatnicze szeregiem usług o wartości dodanej, pozwalających bankom na znaczące 

ograniczenie kosztów dostosowania do wymagań SEPA. Do usług tych zalicza się m.in. konwersja formatów, 

bezpośrednia obsługa klientów banków (na podstawie przyjętych dla SEPA standardów ISO 20022 XML) oraz 

archiwizacja i udostępnianie informacji o zgodach na funkcjonowanie polecenia zapłaty. 

Jednocześnie Izba była widoczna na arenie międzynarodowej, działając aktywnie m.in. na forum ICCI (Interna-

tional Conference of Clearing Institutions) oraz będąc jednym z członków-założycieli powołanego we wrześniu 

2006 roku stowarzyszenia EACHA (European Automated Clearing House Association) grupującego największe 

działające w Europie izby rozliczeniowe i pracującego na rzecz wypracowania mechanizmów interoperacyjności 

pomiędzy instytucjami rozliczeniowymi. 
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6.   Segment usług rozliczeniowych     Rozliczenia w złotych (system ELIXIR®)

Międzybankowe rozliczenia w złotych, funkcjonujące przy wykorzystaniu uruchomionego w kwietniu 1994 

roku systemu ELIXIR®, stanowiły w 2006 roku, podobnie jak w poprzednich latach, podstawową działalność 

KIR S.A. W analizowanym roku nastąpił dalszy rozwój systemu ELIXIR® zarówno pod względem liczby przet-

worzonych transakcji, jak i wartości obrotów, przy czym dynamika przyrostu liczby transakcji była nieznacznie 

wyższa niż obrotów.

Liczba banków w systemie na koniec roku

Liczba oddziałów zarejestrowanych
w systemie na koniec roku*

Liczba prezentowanych transakcji ogółem w roku, w tym:

uznaniowe

obciążeniowe

Wartość obrotów w roku (w mln zł), w tym:

uznaniowe

obciążeniowe

Średnia dzienna liczba transakcji

Średnia wartość jednej transakcji (w tys. zł)

Wyszczególnienie                           2005                        2006        2005=100%

52

1 528

815 743 266

804 611 580

11 131 686

2 089 380,5

2 080 685,6

8 694,9

3 224 282

2,6

55

1 515

932 179 120

917 614 454

14 564 666

2 385 246,6

2 374 860,8

10 385,8

3 699 123

2,6

105,8%

99,3%

114,3%

114,0%

130,8%

114,2%

114,1%

119,4%

114,7%

100,0%
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* suma oddziałów bezpośrednich i pośrednich wewnętrznych
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6.   Segment usług rozliczeniowych     Rozliczenia w złotych (system ELIXIR®)

Liczba transakcji ogółem
w systemie ELIXIR® (w tys. szt.)
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System ELIXIR® obsługuje uznaniowe i obciążeniowe formy płatności. Najpopularniejszymi transakcjami 

uznaniowymi są polecenie przelewu oraz inne dedykowane typy transakcji przeznaczone m.in. do realiza-

cji płatności masowych i podatkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2006 roku w ramach rozliczeń 

międzybankowych w złotych realizowano 3 równorzędne sesje (przebiegi) dziennie, przy czym zarówno pod 

względem liczby transakcji, jak i wartości obrotów najwięcej rozliczano w pierwszym przebiegu.

Udział przebiegów
pod względem liczby transakcji
w 2006 roku (system ELIXIR®)

Udział przebiegów
pod względem wartości obrotów 
w 2006 roku (system ELIXIR®)

59,2%
przebieg I

17,1%
przebieg III

23,7%
przebieg II

 III

III

40,9%
przebieg I

19,8%
przebieg III

39,3%
przebieg II

 III

III
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Transakcje uznaniowe

Struktura transakcji uznaniowych rozliczonych w 2006 roku, w stosunku do 2005 roku, nie uległa zasadniczej 

zmianie. W dalszym ciągu dominującą kategorią były polecenia przelewu, stanowiące 76% ogólnej liczby 

prezentowanych transakcji uznaniowych i 97,7% ich ogólnej wartości. Wpłaty gotówkowe stanowiły 23,7% 

ogólnej liczby transakcji uznaniowych rozliczonych w 2006 roku, a pozostałe uznania – 0,3%, natomiast udział 

wpłat gotówkowych w ogólnej wartości obrotów uznaniowych wyniósł odpowiednio: 2,0% oraz 0,3%. 
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Wśród dedykowanych, innych niż polecenie przelewu i wpłata gotówkowa, instrumentów uznaniowych zde-

cydowaną większość stanowiły płatności podatkowe oraz płatności na rzecz ZUS. W 2006 roku w systemie 

ELIXIR® rozliczono prawie 49,6 mln płatności na rzecz ZUS oraz 19,2 mln płatności podatkowych, co oznacza 

wzrost w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 3,0% i 10,7%.

Zlecenie uznaniowe
w systemie ELIXIR®
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Transakcje obciążeniowe

Instrumenty obciążeniowe, do których należy polecenie zapłaty, czeki oraz GOBI, wciąż stanowiły niewielką, 

choć rosnącą, część rozliczeń. Ich udział liczbowy wzrósł z 1,4% w roku 2005 do 1,6% w 2006 roku. Wzrost 

ten wynika ze zwiększającej się popularności polecenia zapłaty, aktywnie promowanego przez Koalicję na 

rzecz Polecenia Zapłaty, do której należą najwięksi wierzyciele oraz część banków. W pracach Koalicji aktyw-

nie uczestniczy także Izba. Polecenia zapłaty mają dominujący udział w kategorii transakcji obciążeniowych. 

Liczba transakcji typu polecenie zapłaty wzrosła w stosunku rocznym o 31,1%, z ponad 11 mln w 2005 roku 

do ponad 14,5 mln w 2006 roku, natomiast ich wartość wzrosła o 19,2% z ponad 8,5 mld zł w 2005 roku do 

ponad 10,1 mld zł w 2006 roku.

Raport Roczny 2006

Polecenie zapłaty 
w systemie ELIXIR®

liczba transakcji
w tys. sztuk

wartość obrotów ogółem
w mln zł

liczba transakcji ogółem
w tys. szt.
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wartość obrotów
w mln zł



Płatności masowe

Do priorytetów Izby należy wspieranie płatności masowych, związanych z dokonywaniem przez osoby fi-

zyczne regularnych płatności na rzecz dostawców usług. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozwój pole-

cenia zapłaty, a także poprzez wprowadzanie dedykowanych transakcji, zaspokajających specyficzne potrze-

by związane z tym segmentem rynku. Do komunikatów dedykowanych zalicza się zarówno komunikat MPS 

(udostępniony od października 2003 roku), jak i Komunikat Uproszczony (KOK; udostępniony od czerwca 2005 

roku). Komunikaty te pozwalają na usprawnienie procesu rejestracji transakcji po stronie instytucji prezentują-

cej do rozliczeń oraz eliminację błędów utrudniających identyfikację płatności po stronie beneficjenta.

Rozliczenia międzyoddziałowe

Poza rozliczeniami międzybankowymi, na bazie infrastruktury technicznej systemu ELIXIR® dokonywane były 

także, podobnie jak w latach ubiegłych, rozliczenia wewnątrzbankowe (międzyoddziałowe). Na koniec 2006 

roku z obsługującego tę usługę środowiska MODELIX aktywnie korzystało 6 banków, a liczba rozliczonych 

transakcji spadła w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 26%, przy jednoczesnym ponad 2,5-krotnym 

wzroście wartości obrotów, wynikającym z szerszego niż dotychczas wykorzystania komunikatów obciążenio-

wych do rozliczeń wewnętrznych przez jednego z klientów.
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Liczba banków aktywnie wykorzystująca 
rozliczenia międzyoddziałowe (stan na koniec roku)

Liczba prezentowanych transakcji

Wartość prezentowanych transakcji (w mln zł)

Wyszczególnienie                        2005                     2006        2005=100%

6

4 951 176

163 377,93

6

3 670 026

418 344,3

100,0%

74,1%

256,1%
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ELIXIR Direct

Na początku 2006 roku Izba opracowała i wdrożyła produkcyjnie nową usługę, skierowaną do uczestników 

systemu rozliczeniowego ELIXIR®, pragnących ułatwić prowadzenie działalności operacyjnej swoim klientom 

– przedsiębiorstwom pośredniczącym w realizacji płatności masowych. 

Usługa ELIXIR Direct obejmuje przyjmowanie przez KIR S.A. bezpośrednio od klientów banków (zwanych Insty-

tucjami Płatniczymi) zleceń płatniczych w formie elektronicznej, zgodnej ze standardem wyznaczonym przez 

Izbę i kierowanie ich do rozliczeń w systemie ELIXIR® w imieniu banku – bezpośredniego uczestnika systemu. 

Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi korzyści zarówno bankowi, jak i Instytucji Płatniczej – przetwarza-

nie i weryfikacja poprawności zleceń pod względem formalnym przerzucona jest tu niemal w całości na Izbę,

a umożliwienie przedsiębiorstwu kierowania zleceń bezpośrednio do systemu rozliczeniowego skraca drogę 

przekazu informacji i tym samym skraca również czas realizacji transakcji. Obniżenie nakładów ponoszonych 

na przetwarzanie instrukcji płatniczych w połączeniu z niską opłatą pobieraną przez Izbę, przyczynia się też do 

redukcji kosztów operacyjnych banków. W miarę upowszechniania się usługi, płatności masowe będą mogły 

być realizowane coraz szybciej i taniej, a dzięki standaryzacji formatu już na poziomie przedsiębiorstwa system 

rozliczeniowy będzie funkcjonował sprawniej, zgodnie z założeniami nowoczesnej e-gospodarki.

W 2006 roku w ramach ELIXIR Direct obsługiwane były dwie Instytucje Płatnicze. Izba rozpoczęła ponadto 

rozmowy z kolejnymi bankami, deklarującymi chęć współpracy. Ze względu na pojawiające się liczne sygnały 

świadczące o istnieniu zainteresowania usługą zarówno wśród banków, jak i dynamicznie rozwijających się 

na polskim rynku finansowym agencji płatniczych, intensywnie prowadzone są prace nad dalszym rozwojem

zastosowanych rozwiązań, by jak najpełniej dostosować ELIXIR Direct do potrzeb jego użytkowników. 

Raport Roczny 2006

6.   Segment usług rozliczeniowych     Rozliczenia w złotych (system ELIXIR®)



Raport Roczny 2006

Należy uznać, że 2006 rok przyniósł dalsze umocnienie znaczenia systemu ELIXIR®, stanowiącego 

najważniejsze ogniwo bezgotówkowych rozliczeń detalicznych w Polsce. O wysokim poziomie 

zadowolenia użytkowników z funkcjonowania systemu świadczą wyniki przeprowadzanych przez Izbę 

badań, które wskazują na utrzymanie się wysokiego stopnia zadowolenia z funkcjonowania systemu. 

Przeciętna ocena systemu ELIXIR®, dokonana przez oddziały banków uczestniczących w systemie 

ELIXIR®, wyniosła bowiem 4,9 w skali od 1 do 6.
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Na funkcjonalność uruchomionego w 2005 roku systemu EuroELIXIR składa się rozliczanie dwóch kategorii 

transakcji w euro: krajowych i transgranicznych. System EuroELIXIR pozwala uczestnikom na wymianę płat-

ności z jedyną funkcjonującą obecnie paneuropejską izbą rozliczeniową – prowadzonym przez EBA Clearing 

systemem STEP2. Obejmuje on swoim zakresem działania Europejski Obszar Gospodarczy (European Econo-

mic Area – EEA), w skład którego wchodzą Państwa Członkowskie UE i państwa stowarzyszone w Europejskim 

Zrzeszeniu Wolnego Handlu (European Free Trade Area – EFTA): Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Uruchomie-

nie systemu EuroELIXIR ułatwiło bankom w Polsce spełnienie jednego z trudniejszych wymogów związanych 

z budową SEPA (Single Euro Payments Area) oraz pozwala na obniżanie kosztów realizacji detalicznych prze-

lewów w euro.

Na koniec 2006 roku z systemu EuroELIXIR korzystało 33 bezpośrednich uczestników. W 2006 roku system 

rozliczył łącznie prawie 1,6 mln transakcji, w tym około 1,2 mln w relacjach transgranicznych. Wartość rozliczo-

nych transakcji wyniosła prawie 7,7 mld euro. Liczba transakcji rozliczanych w systemie stale wzrasta, najszyb-

ciej w zakresie transakcji wysyłanych za granicę. 

EuroELIXIR jest najbardziej zaawansowanym i przyszłościowym produktem KIR S.A. w zakresie rozliczeń.  

Obecnie system wykorzystywany jest przez większość banków działających w Polsce, a liczba przetwarzanych 

w nim płatności dynamicznie rośnie. Przy wykorzystaniu tego systemu budowana jest pozycja Izby w ramach 

Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), stąd system będzie konsekwentnie rozwijany, m.in. w zakresie 

rozrachunku na platformie TARGET2 – nowotworzonego paneuropejskiego systemu RTGS. Deklarację przystą-

pienia do systemu TARGET2 złożył m.in. Narodowy Bank Polski. 
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Wartość obrotów w systemie EuroELIXIR (w tys. euro)
w okresie od III kwartału 2005 roku do IV kwartału 2006 roku
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SWIFT Service Bureau

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., na podstawie przyznanego przez organizację S.W.I.F.T. SCRL statusu SWIFT 

Service Bureau (PIC SBXAPLAA), oferuje instytucjom finansowym usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej

SWIFTNet.

Usługa SWIFT Service Bureau polega na pośrednictwie Izby w elektronicznym przesyłaniu komunikatów do 

sieci SWIFTNet z siedziby banku wraz z możliwością korzystania ze stanowiska zastępczego, umożliwiającego 

tworzenie komunikatów SWIFT w siedzibie KIR S.A., a następnie przesłanie ich za pośrednictwem infrastruktu-

ry teleinformatycznej Izby do sieci SWIFTNet. KIR S.A. oferuje również usługę Help Desk w zakresie weryfikacji

poprawności teletransmisji danych do/z sieci SWIFTNet. 
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Oferta SWIFT Service Bureau skierowana jest do banków i instytucji finansowych (np. agenci transferowi, biura

maklerskie), które nie są użytkownikami systemu SWIFT, lecz w najbliższym czasie planują rozpocząć dzia-

łalność związaną z wymianą komunikatów w ramach bankowości korespondencyjnej. SWIFT Service Bureau 

w trybie dostępu podstawowego umożliwia przesyłanie i odbieranie komunikatów z sieci SWIFTNet przy wy-

korzystaniu własnej infrastruktury łącznie z awaryjnym dostępem i usługą Disaster Recovery.

Ponadto z usług SWIFT Service Bureau mogą skorzystać banki będące użytkownikami SWIFT, zainteresowane 

zwiększeniem niezawodności i podniesieniem poziomu bezpieczeństwa własnego łącza dostępowego do 

SWIFTNet. Infrastruktura Izby służy wówczas jako rozwiązanie zapasowe w przypadku awarii łącza banku.

W 2006 roku z usług SWIFT Service Bureau korzystało pięć banków działających w Polsce (co stanowi ponad 

10% użytkowników SWIFT w Polsce).
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Planujemy, że w miarę rozwoju polskiego rynku finansowego poszerzy się krąg potencjalnych odbiorców

usług SWIFT Service Bureau. Oczekujemy, że na większą skalę pojawią się potrzeby związane z wykorzysta-

niem usług biznesowych dostępnych w sieci SWIFTNet. Dzięki posiadanej infrastrukturze Izba, w zależności od 

potrzeb instytucji finansowych, może bowiem również oferować usługi dostępu do rozwiązań biznesowych

z rodziny SWIFTSolutions.

Klientami SWIFT Service Bureau mogą być również duże przedsiębiorstwa, wśród których (w celu usprawnie-

nia współpracy z bankami i poprawienia procesu zarządzania płynnością) zwiększa się zainteresowanie korzy-

staniem z dostępu do sieci SWIFT. 

SWIFT Service Partner

W sierpniu 2006 roku KIR S.A. uzyskała status partnera usługowego SWIFT (PIC SPXAPLPW). Dzięki bliskiej 

współpracy z organizacją SWIFT, w ramach programu SWIFT Service Partner, Izba zapewnia klientom łatwy 

dostęp do wysokiej jakości usług wymagających obecności konsultantów swiftowych w siedzibie klienta. Cer-

tyfikowani przez SWIFT eksperci KIR S.A. dysponują szeroką wiedzą w zakresie funkcjonalności interfejsów swi-

ftowych (np. konfiguracja systemu, routing, obowiązujące procedury itd.), integracji z systemami back-office,

instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Izba w ramach usług SWIFT Service Partner oferuje użytkownikom SWIFT możliwość uzyskania profesjonalnej 

pomocy technicznej w zakresie instalacji oprogramowania swiftowego, prowadzenia projektów migracji ban-

kowej infrastruktury dostępowej (SWIFTNet Phase 2), bieżącej eksploatacji interfejsów swiftowych w ramach 

podpisanych umów serwisowych, a także konsultacje i szkolenia w zakresie produktów i usług swiftowych na 

żądanie klientów. 

W 2006 roku z usług SWIFT Service Partner skorzystały dwa banki.
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Rok 2006 był okresem wdrażania nowych zastosowań związanych z wykorzystaniem podpisu elektroniczne-

go. Przede wszystkim upowszechniał się standard e-faktury, którego powstanie wspierała także Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. Dodatkowo można było zaobserwować działania administracji publicznej, która wprowa-

dza coraz to nowe usługi dostępne drogą elektroniczną przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych.

Nowe obszary zastosowań, które pojawią się w niedalekiej przyszłości to podpisywanie deklaracji przesyła-

nych drogą elektroniczną do ZUS, a także podpisywanie innych podań i wniosków administracyjnych.

KIR S.A. aktywnie uczestniczyła w procesach poszerzających zastosowania podpisu elektronicznego, a tak-

że zachęcała do korzystania z nowych możliwości wykorzystania tej nowoczesnej technologii. Dzięki takie-

mu podejściu ponad 50% przedsiębiorstw korzystających z systemu e-Poltax, umożliwiającego przesyłanie 

e-deklaracji drogą elektroniczną, korzysta z certyfikatów wydanych przez KIR S.A.

Raport Roczny 2006

7.   Segment dywersyfikacji     Podpis elektroniczny



Ponadto zaowocowało to wzrostem liczby umów na świadczenie usług certyfikacyjnych podpisanych w 2006

roku w stosunku do 2005 roku. Znacząco wzrosła także liczba certyfikatów kwalifikowanych wydawanych

w 2006 roku wobec roku poprzedniego. Skalę wzrostu obydwu wskaźników przedstawiają kolejno poniższe 

wykresy.
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Obecnie można stosować bezpieczny podpis elektroniczny w następujących obszarach:

• podpisywanie umów, ofert i innych prawnie wiążących dokumentów elektronicznych,

• faktury VAT,

• podpisywanie danych przesyłanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

• aukcje elektroniczne,

• podpisywanie niektórych typów deklaracji podatkowych,

• pobieranie informacji o spółkach z Krajowego Rejestru Sądowego.



IMBIR > ELIXIR

W 2006 roku Izba kontynuowała przetwarzanie dokumentów rozliczeniowych w ramach usługi odczytu 

optycznego IMBIR>ELIXIR. Usługa ta obejmowała wszystkie fazy przetwarzania dokumentu płatniczego, tj. od 

momentu jego przyjęcia w oddziale banku, aż do samodzielnego przekazania przez bank komunikatu elektro-

nicznego w celu rozliczenia w systemie ELIXIR®.

Ogólna liczba dokumentów przetworzonych na postać elektroniczną w usłudze IMBIR>ELIXIR wyniosła na 

koniec 2006 roku ponad 2,1 mln szt., co oznaczało prawie dwukrotny wzrost ich wolumenu w odniesieniu do 

roku wcześniejszego. Na zwiększenie się liczby dostarczanych dokumentów wpłynęły kolejne udoskonalenia 

systemu odczytu optycznego oraz pozyskanie nowego uczestnika usługi. Podobnie jak w latach poprzednich 

większość przetwarzanych dokumentów stanowiły dokumenty standardowe. 
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eMIR
Rozwijane od czterech lat usługi eMIR oparte są na technologii odczytu optycznego i umożliwiają automa-

tyczne przetwarzanie papierowych zleceń płatniczych lub ich obrazów elektronicznych na postać komunika-

tów rozliczanych w systemie ELIXIR®. 

Z usługi tej korzysta przede wszystkim sektor banków spółdzielczych, w tym trzy największe Zrzeszenia Ban-

ków Spółdzielczych. Na koniec 2006 roku w usłudze eMIR zarejestrowanych było 91 jednostek organizacyj-

nych, które reprezentowały 37 banków spółdzielczych i przekazały do przetworzenia ponad 3,405 mln sztuk 

dokumentów rozliczeniowych. W ramach usług eMIR na komunikaty systemu ELIXIR® przetwarzane były za-

równo papierowe zlecenia płatnicze, jak i przesyłane teletransmisyjnie elektroniczne obrazy tych zleceń. 

W lipcu 2006 roku usługa eMIR została rozbudowana o możliwość udostępnienia skanera oraz o opcję bez-

pośredniego dostępu on-line do ulokowanego w Izbie elektronicznego archiwum dokumentów płatniczych. 

Podstawowym celem uruchomienia usługi eMIR-L z dzierżawą skanera było umożliwienie oddziałom banków 

łatwego i sprawnego przesyłania do Izby obrazów zleceń płatniczych, kierowanych następnie do rozliczenia 

w systemie ELIXIR®, bez konieczności zakupu urządzenia skanującego. W ramach nowego wariantu usługi 

eMIR Izbie udało się pozyskać kilka banków spółdzielczych oraz rozpocząć rozmowy z kilkoma innymi w kwe-

stii zastosowania tego rozwiązania.
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Zgodnie z przyjętą strategią rozwojową, w 2006 roku Izba kontynuowała działania związane z rozwojem usłu-

gi elektronicznej archiwizacji dokumentów pozarozliczeniowych, w tym: dokumentów kredytowych, doku-

mentów finansowo-księgowych, dokumentów ubezpieczeniowych, bankowych kart wzorów podpisów, do-

kumentów kadrowych, a także dokumentów firm leasingowych oraz faktoringowych.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany funkcjonalności archiwum elektronicznego dla różnych typów doku-

mentów wymusiły podjęcie działań nakierowanych na modyfikację jego strony technologicznej. W wyniku

ich realizacji udoskonalono platformę aplikacyjną obsługującą archiwum, wprowadzono nowe rozwiązania 

dostępowe do zgromadzonych zasobów elektronicznych oraz usprawniono zabezpieczanie obrazów doku-

mentów i praw dostępu poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Wśród zalet zmienionej aplikacji wy-

mienić należy takie możliwości, jak np.: dodawanie elektronicznych adnotacji do zarchiwizowanych już obra-

zów dokumentów papierowych lub plików elektronicznych, dokonywanie określonych korekt lub uzupełnień 

informacji bezpośrednio w bazie archiwum elektronicznego oraz zasilanie systemów finansowo-księgowych

informacjami odczytanymi z przetworzonych dokumentów papierowych.

W 2006 roku Izba realizowała umowy podpisane w latach poprzednich oraz zawierała kolejne kontrakty w za-

kresie przetwarzania dokumentów na postać elektroniczną i tworzenia dla nich elektronicznych archiwów. 

W ramach tych umów zarchiwizowano łącznie ponad kilka milionów różnego typu dokumentów, co stanowi-

ło prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wśród przetworzonych dokumentów domi-

nowały bankowe karty wzorów podpisów oraz dokumentacja księgowa, w tym głównie faktury podmiotów 

krajowych i zagranicznych. W przypadku drugiej z wymienionych grup dokumentów Izba pełniła rolę euro-

pejskiego centrum przetwarzania dla dwóch dużych koncernów.
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Równocześnie Izba przeprowadziła rozmowy handlowe z kolejnymi klientami, którzy dysponują dużą licz-

bą dokumentacji papierowej oraz uczestniczyła w organizowanych przez instytucje finansowe i publiczne

postępowaniach przetargowych na przetwarzanie i archiwizację dokumentów papierowych. Izba nawiązała 

także kontakty z integratorami systemów informacyjnych, a w przypadku niektórych z nich podpisała umo-

wy o współpracy w obszarze elektronicznej archiwizacji dokumentów i powiązania tych rozwiązań z różnymi 

systemami zarządzania przedsiębiorstwem.

W planach rozwojowych dotyczących archiwum elektronicznego na pierwszym miejscu znalazło się wdroże-

nie rozwiązań zapewniających jego współpracę z zewnętrznymi systemami zarządzania sprawami i obiegiem 

dokumentów (workflow). Działanie to powinno skutecznie przygotować system archiwum elektronicznego

Izby do pełnienia roli zdalnego repozytorium dla różnego typu danych archiwalnych i zwiększyć jego atrakcyj-

ność dla potencjalnych klientów zainteresowanych takimi usługami. 
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz standaryzacji w środowisku finanso-

wo-bankowym. Wiele rozwiązań, będących bez wątpienia standardami w polskim systemie rozliczeń między-

bankowych, powstało przy znaczącym udziale KIR S.A.

Działania KIR S.A. obejmują opracowywanie i koordynację wdrożeń nowych standardów w sektorze banko-

wym. W 2006 roku na zlecenie KIR S.A., a także PWPW S.A. i Unizeto Technologies Sp. z o.o., podjęte zostały 

prace nad standardem elektronicznej faktury. W ich wyniku w Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektro-

nicznych (prowadzonym przez Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania w ramach Programu Rządowe-

go na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce. Elektroniczna 

platforma wspomagania handlu – eHandel) umieszczono szczegółowy opis standardu faktury elektronicznej 

dostosowanej do polskich warunków.

Najważniejszym zadaniem standaryzacyjnym przewidzianym obecnie do realizacji jest implementacja w sys-

temie EuroELIXIR standardów komunikatu polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty obowiązujących w ra-

mach SEPA (Single Euro Payments Area). Mimo że obowiązek taki dotyczy krajów strefy euro, polski EuroELIXIR 

zostanie dostosowany w terminie do 1 stycznia 2008 roku. W ramach działań Izby zostaną także wdrożone 

rozwiązania ułatwiające bankom dostosowanie do standardów SEPA, obejmujące m.in. mechanizmy konwer-

sji komunikatów ze standardu SEPA na standard uzgodniony indywidualnie z bankiem czy też możliwość bez-

pośredniego odbioru komunikatów w standardzie SEPA od wierzycieli – klientów banków.

Izba nadal konsekwentnie realizuje program usprawniania obsługi masowych płatności poprzez wdrożenie 

nowych rozwiązań lepiej dostosowanych do potrzeb wierzycieli. Przykładem tego jest m.in. zaangażowanie 

Izby w prace Koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty koncentrujące się m.in. na wdrożeniu systemu elektroniczne-

go obiegu zgód, również w powiązaniu ze standardami SEPA.
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Od 2004 roku KIR S.A. uczestniczy w pracach organizacji TWIST Treasury Workstation Standards Team – między-

narodowej organizacji tworzącej ogólnodostępne, globalne, oparte o XML standardy w dziedzinie finansów.

Dzięki udziałowi w europejskich organizacjach standaryzacyjnych KIR S.A. może wpływać na powstające stan-

dardy. Informacje i udział w prowadzonych projektach pozwalają na właściwe dostosowanie Izby do nowych 

rozwiązań, co z pewnością wpływa pozytywnie na konkurencyjność KIR S.A.

W ramach prowadzonych od 2001 roku zadań związanych z koordynacją procesu wdrażania standardowych 

formularzy zleceń płatniczych KIR S.A. udziela merytorycznego wsparcia zainteresowanym podmiotom w pro-

cesie projektowania wzorów formularzy i sposobów ich personalizacji oraz dokonuje weryfikacji formularzy

pod kątem zgodności z polską normą PN-F-01101 Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej 

W/P. Opracowany w Izbie poradnik zawiera szczegółowy opis formularzy: uniwersalnych, podatkowych, ZUS 

oraz formularzy czeków wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wypełniania standardowych doku-

mentów. Poradnik jest aktualizowany zgodnie ze zmianami regulacji prawnych, jego aktualna wersja dostępna 

jest na witrynie KIR S.A.
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W ramach realizacji przyjętej przez KIR S.A. strategii na lata 2006-2010, której istotnymi elementami są m.in.: 

propagowanie w gospodarce rozliczeń bezgotówkowych oraz budowanie wartości spółki poprzez dywersy-

fikację usług wspierających rozliczenia, Izba kontynuowała prace nad usługą PayByNet oraz rozpoczęła prace

nad nową usługą: EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment).

PayByNet

Usługa PayByNet to bezpieczny, uznaniowy instrument płatniczy oparty o polecenie przelewu zmodyfiko-

wane do obsługi handlu elektronicznego. Przekazana przez Izbę do sklepu internetowego w trybie on-line, 

informacja o faktycznym dokonaniu wpłaty, daje sklepowi gwarancję i stanowi podstawę do wydania towaru/

realizacji usługi. To ustanowienie nowego standardu kupna/sprzedaży on-line m.in biletów kolejowych i lotni-

czych, licencji na oprogramowanie czy kodów dostępu.
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Schemat systemu PayByNet

KLIENCI

1. Wybór towaru i formy płatności PayByNet

3. Prezentacja przelewu
4. Akceptacja przelewu

2. Przekazanie informacji z danymi transakcji

5. Przekazanie informacji o dokonaniu płatności

6. Dostarczenie towaru

Rozliczenie środków

BANK 
KLIENTA BANK obsługujący 

sklep internetowy

eSKLEP



Oferta wdrożenia usługi PayByNet z jednej strony kierowana jest do banków oferujących swoim klientom 

dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu, z drugiej zaś do sklepów sprzedających już usługi i towary 

w globalnej sieci oraz do tych, które planują wejść na rynek e-commerce w przyszłości.

Usługa PayByNet wzmacnia efekt synergii pomiędzy rozwojem e-commerce i bankowości internetowej, po-

nieważ zwiększa wykorzystanie kanałów internetowych w bankach a także (ze względu na zastosowane sys-

temy bezpieczeństwa) przełamuje barierę psychologiczną i przyciąga klientów banków do korzystania z usług 

handlu internetowego.

W styczniu 2006 roku Izba uzyskała zgodę Narodowego Banku Polskiego w sprawie prowadzenia systemu Płat-

ności Internetowe PayByNet, co oznacza, że posiada status agenta rozliczeniowego w myśl ustawy o elektro-

nicznych instrumentach płatniczych. Ponadto w 2006 roku Izba skończyła prace nad systemem obsługującym 

usługę PayByNet, uruchomiła środowisko produkcyjne, jak również rozpoczęła testy wdrożeniowe z pierwszy-

mi bankami i sklepami internetowymi oraz kontynuowała pozyskiwanie kolejnych banków i sklepów.
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Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) jest usługą pozwalającą na dokonywanie transferu 

faktur lub rachunków w postaci dokumentów elektronicznych od masowych dostawców usług do ich odbior-

ców oraz umożliwiającą tym ostatnim dokonywanie automatycznej płatności za te usługi poprzez elektronicz-

ne kanały dostępu do rachunków i usług bankowych. 

Izba, wspólnie z wybraną grupą banków płatnika i masowych wierzycieli, opracowała model funkcjonalny 

usługi. Główne cechy usługi wynikające z przyjętego modelu funkcjonalnego to obniżenie kosztów maso-

wych wystawców związanych z wysyłką faktur w postaci papierowej oraz usprawnienie obsługi płatności dla 

klientów banków. Usprawnienie obsługi płatności wynika zarówno z zaoferowania płatnikom możliwości do-

konywania płatności za prezentowane w sposób elektroniczny zobowiązania firmy lub gospodarstwa domo-

wego z jednego miejsca, bez konieczności logowania się do różnych stron dostawców usług masowych (ma-

sowych wierzycieli), jak i z automatyzacji procesu dokonania zapłaty. Poniższy rysunek przedstawia sposób 

funkcjonowania usługi EBPP: 
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WIERZYCIEL

KONSOLIDATORe-faktura lub informacja o płatności

PRZEPŁYW ŚRODKÓW

BANK 
WIERZYCIELA

PŁATNIK

BANK 
PŁATNIKA

informacja dodatkowa

bankowość
elektroniczna

e-faktura lub
informacja
o płatności



Jednolita i multilateralna platforma EBPP konsolidująca informacje o płatnościach i fakturach, na podstawie 

których generowane są odpowiednie przelewy, zapewni:

• Dla końcowego użytkownika (płatnika): 

– jednakowy dostęp do faktur otrzymywanych od wielu masowych wierzycieli,

– jednolity sposób autoryzacji – zgodny z polityką bezpieczeństwa banku płatnika,

– dostępność systemu w trybie 24x7,

– automatyzację procesu zapłaty za otrzymywane faktury.

• Dla masowego wierzyciela:

– dostęp do płatników wielu banków,

– eliminację potrzeby budowy indywidualnych systemów autoryzacji płatnika,

– automatyzację procesu kontroli płatności poprzez gwarancję konsolidatora, że płatność została 

       zaprezentowana i wykonana przez płatnika w sposób uniemożliwiający wprowadzenie zmian

       w kwocie, beneficjencie i tytule płatności.

• Dla banku płatnika:

– eliminację potrzeby budowy sieci bilateralnych powiązań z wierzycielami,

– lepsze biznesowe wykorzystanie elektronicznych kanałów dostępu klientów do swoich banków.

• Dla wszystkich uczestników systemu:

– minimalizację kosztów, wynikającą z wdrożenia oraz utrzymania platformy elektronicznej EBPP. 

       Poziom kosztów zależy przede wszystkim od efektu skali – czyli szerokiej reprezentacji banków

       oraz masowych wierzycieli w tym systemie,

– wymianę informacji,

– organizację procesów,

– archiwizację (backup) danych.

Uruchomienie produkcyjne tej usługi przez KIR S.A. planowane jest pod koniec 2007 roku. 
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W 2006 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. została uhonorowana Medalem Europejskim za system

EuroELIXIR. Uroczystość wręczenia Medali Europejskich – XII Edycji dla Usług odbyła się 31 marca 2006 roku 

w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej 

w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od 

poziomu europejskiego.

Medal Europejski to swoista rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniej-

szą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. została uhonorowana szczególnym wyróżnieniem – tabletem Czyniącym

Dobro – za znaczący wkład w realizację Programu „Zdążyć z Pomocą”. Wyróżnienie to zostało przyznane przez 

Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” podczas uroczystej Gali, która odbyła się dnia 9 października 2006 roku 

na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister zdrowia, prof. Zbigniew Religa, który pełni od 1998 roku funkcję

patrona Programu  „Zdążyć z Pomocą”. Program ma zasięg ogólnokrajowy, jest otwarty dla wszystkich osób 

fizycznych i prawnych wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej. Przewodnią ideą Programu „Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywraca-

nie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.
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Sprawozdanie obejmuje drugi rok działania Rady Nadzorczej KIR S.A. VI kadencji.

W 2006 roku Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia współpracy międzybankowej, mające wpływ na pra-

widłowość i sprawność funkcjonowania KIR S.A.

Rada Nadzorcza koncentrowała swą działalność na:

• kontynuowaniu prac związanych z realizacją Planu Strategicznego Izby na lata 2006-2010,

         identyfikowaniu wyzwań i zagrożeń dla realizacji tego Planu,

• pracach nad aktualizacją Trzyletniego Planu Finansowego na lata 2006-2008 w połączeniu

         z Planem Strategicznym Izby, 

• monitorowaniu bieżących prac będących etapami jego realizacji, w tym rocznego Planu

         Finansowego na 2006 rok,

• sprawowaniu funkcji nadzorczych związanych z bieżącą działalnością KIR S.A. jako firmy.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w 2006 roku realizowała cele strategiczne, finansowe oraz z obszaru zarządza-

nia ryzykiem operacyjnym. W wyniku aktywnej współpracy z bankami, NBP i ZBP dokonano istotnych uspraw-

nień systemu płatniczego, znacznie zwiększając bezpieczeństwo systemów rozliczeniowych oraz utrzymano 

wysoką sprawność działania systemów informatycznych, zapewniając prowadzenie działalności bez zakłóceń, 

w tym także zapewniono sprawne funkcjonowanie systemów Izby na przełomie roku. 

Izba prowadziła aktywną współpracę z zagranicznymi przedstawicielami izb rozliczeniowych i środowisk ban-

kowych, w szczególności Unii Europejskiej, co m.in. znalazło odzwierciedlenie w podpisaniu przez Izbę aktu 

założycielskiego EACHA.
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Sprawozdanie obejmuje pierwszy rok działania Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. VI kadencji i dotyczy 

realizacji zadań w 2006 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Izby w 2006 roku była obsługa rozliczeń międzybankowych realizo-

wanych za pośrednictwem systemu ELIXIR®. W 2006 roku rozliczenia te odbywały się wyłącznie elektronicznie. 

Rok 2006 był pierwszym pełnym rokiem, w ciągu którego system EuroELIXIR obsługiwał transakcje krajowe 

i transgraniczne w euro.

Chronologicznie w ubiegłym roku:

• rozszerzono funkcjonalność systemu EuroELIXIR o nowe typy komunikatów (MT971 i MT972),

• zaoferowano PayByNet do wdrożenia w bankach i w sklepach internetowych,

• uruchomiono nową usługę ELIXIR Direct,

• wprowadzono tzw.  „ostrą” kontrolę zgodności numeru rachunku nadawcy ze standardem NRB,

• rozpoczęto modernizację produkcyjnego komputera NX obsługującego systemy rozliczeniowe,

• rozpoczęto tworzenie własnej aplikacji do wydawania i obsługiwania certyfikatów kwalifikowanych

         i niekwalifikowanych w systemie SZAFIR®,

• rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie usługi EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment).

Izba bez zakłóceń obsługiwała międzybankowy system rozliczeń, także w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, 

gdy system ELIXIR® funkcjonował z dwoma, zamiast trzema, sesjami rozliczeniowymi, a system EuroELIXIR 

według zwykłego harmonogramu. Sprawnie przebiegały także rozliczenia w systemie EuroELIXIR w dni usta-

wowo wolne od pracy w Polsce.

28 września 2006 roku Izba wraz z 18 europejskimi instytucjami świadczącymi usługi rozliczeniowe powołała 

Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (EACHA).

Izba osiągnęła pozytywne wyniki ekonomiczno-finansowe z działalności w 2006 roku, zapewniając zarówno 

odpowiedni zwrot na kapitale dla akcjonariuszy, jak i środki niezbędne do dalszego rozwoju.
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dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna za 

rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

        107 009 527,05 zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk

         netto w kwocie 21 934 417,64 zł,

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r.

         do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 390 582,36 zł,

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 

         wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 256 030,20 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpowiada kie-

rownik jednostki. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 

finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),

• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

         Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonal-

ną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (po-

lityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy 

– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finanso-

wym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

         badanej jednostki na dzień 31.12.2006 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od

         01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej 

         wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 

         ksiąg rachunkowych,

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

         i postanowieniami statutu jednostki.

Raport Roczny 2006

12.   Opinia Biegłego Rewidenta      



Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 

w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
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Małgorzata Szymańska
Biegły rewident nr 9646/7213

Ewa Jakubczyk-Cały
Biegły rewident nr 1326/1694

Prezes Zarządu

Podmiot uprawniony do badania

Sprawozdań finansowych nr 477

PKF Consult Sp. z o.o.

ul. Elbląska 15/17

01-747 Warszawa



Bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku (w tys. zł)
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A. Aktywa trwałe

I.   Wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I.   Zapasy

II.  Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

OGÓŁEM AKTYWA

63 454

5 675

56 052

– 

– 

1 727

44 024

774

7 765

34 935

550

107 478

71 134

5 998

55 354

– 

8080

1 702

35 875

129

8 160

27 002

584

107 009

AKTYWA                                                   Rok 2005                    Rok 2006



Bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku (w tys. zł)

Raport Roczny 2006

13.   Wyniki finansowe     Bilans

A. Kapitał własny

I.   Kapitał podstawowy

II.  Kapitał zapasowy

III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

     Pozostałe kapitały rezerwowe

IV. Zysk lat ubiegłych

V.  Zysk netto za rok obrotowy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 I.  Rezerwy na zobowiązania

II.  Zobowiązania krótkoterminowe

III. Rozliczenia międzyokresowe

OGÓŁEM PASYWA

PASYWA                                                   Rok 2005                    Rok 2006

93 640

5 445

4 731

54

54 547

– 

28 863

13 838

9 712

4 094

32

107 478

88 249

5 445

4 734

51

56 085

– 

21 934

18 760

9 267

9 464

29

107 009
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Charakterystyka aktywów i pasywów

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2006 rok zamknęła sumą bilansową w wysokości 107 009 tys. zł, tj. o 468 tys. zł 

(ok. 0,4%) niższą niż za 2005 rok.

Wartość aktywów trwałych w porównaniu do 2005 roku wzrosła o kwotę 7 680 tys. zł i wyniosła 71 134 tys. zł.

W wartości aktywów trwałych ponad 78% stanowił rzeczowy majątek trwały (55 354 tys. zł) z czego 22% sta-

nowiły grunty (11 902 tys. zł), 61% budynki i budowle (33 937 tys. zł) i blisko 17% sprzęt komputerowy, środki 

transportu oraz inne maszyny i urządzenia (9 296 tys. zł). 

Umorzenie aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło 117 003 tys. zł.

Wartość aktywów obrotowych w porównaniu z bilansem otwarcia 2005 roku spadła o kwotę 8 149 tys. zł 

i wyniosła na dzień 31 grudnia 2006 roku 35 875 tys. zł. W aktywach tych najpoważniejszą pozycję stanowiły 

inwestycje krótkoterminowe (27 002 tys. zł) i należności krótkoterminowe (8 160 tys. zł).

W 2006 roku nastąpił spadek kapitałów własnych, które na koniec roku wyniosły 88 250 tys. zł. Podkreślić na-

leży, że w 2006 roku Izba wypłaciła dywidendę dla akcjonariuszy za 2005 rok na łączną kwotę 27 225 tys. zł, 

tj. 2 500 zł za akcję.

 

W 2006 roku nastąpił wzrost o ok. 36% zobowiązań, które na koniec 2006 roku wyniosły 18 760 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Izba nie posiadała kredytów bankowych.
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13.   Wyniki finansowe     Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

A. Przychody (I+II+III)

I.   Przychody ze sprzedaży

     1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

     2. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów

II.  Pozostałe przychody operacyjne

     1. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

     2. Pozostałe przychody operacyjne

III. Przychody finansowe

     1. Odsetki

     2. Pozostałe przychody

104 944

98 056

97 707

349

4 994

– 

4 994

1 894

358

1 536

90 873

87 090

86 463

627

2 327

2

2 325

1 456

580

876

                                                    Rok 2005                    Rok 2006
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B. Koszty (I+II+III)

I.   Koszty działalności operacyjnej

     1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

     2. Koszty wg rodzaju 

II.  Pozostałe koszty operacyjne

     1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego

     2. Pozostałe koszty operacyjne

III. Koszty finansowe

     1. Aktualizacje wartości inwestycji

     2. Odsetki do zapłacenia

     3. Pozostałe

69 135

66 064

271

65 793

3 064

971

2 093

7

–

–

7

63 492

61 852

506

61 346

1 622

0

1 622

18

–

14

4
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C. Zysk brutto na działalności gospodarczej (A-B)

     1. Zyski nadzwyczajne

     2. Straty nadzwyczajne

D. Zysk brutto (C+C1-C2)

E. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego

     1. Podatek dochodowy od osób prawnych

     2. Pozostałe obciążenie wyniku

F. Zysk netto (D-E)

                                                    Rok 2005                    Rok 2006

35 809

–

–

35 809

6 946

6 946
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28 863

27 381

–

–

27 381

5 447

5 447

–

21 934
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Omówienie rachunku zysków i strat

W 2006 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. osiągnęła łączne przychody w wysokości 90 873 tys. zł.

W strukturze przychodów ogółem ok. 96% stanowiły przychody ze sprzedaży w kwocie 87 090 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 327 tys. zł stanowiły ok. 3%, a przychody finansowe 1 456 tys. zł

– 1% łącznych przychodów.

W przychodach ze sprzedaży najpoważniejszą pozycję stanowiły przychody ze sprzedaży produktów

na łączną kwotę 87 090 tys. zł, z czego:

• usługi w systemie ELIXIR® przyniosły 79 476 tys. zł,

• usługi odczytu optycznego i archiwizacji 4 821 tys. zł,

• podnajem lokali 1 099 tys. zł. 

Koszty funkcjonowania Izby w 2006 roku wyniosły 63 492 tys. zł, w tym:

• koszty z działalności operacyjnej 61 852 tys. zł (97,3%),

• pozostałe koszty operacyjne 1 622 tys. zł (2,6%),

• koszty finansowe 18 tys. zł (0,1%).

W 2006 roku Izba wypracowała zysk netto w wysokości 21 934 tys. zł i był on niższy od zysku za 2005 roku

o 6 928 tys. zł, tj. o około 24%.
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