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Świadczenie usług dla płatności realizowanych za pośrednictwem ban-
ków oraz przygotowywanie danych do rozrachunku, w sposób wiarygodny,
sprawny i bezpieczny, z zachowaniem ekonomicznej racjonalności. 

Współdziałanie z bankami na rzecz usprawnienia systemu płatniczego
w Polsce, a w szczególności kreowanie standardów związanych z płatnościa-
mi oraz udział w pracach związanych z procesem integracji europejskiej.

To provide services for payments realized through the intermediary of
banks and to prepare settlement data, in a reliable, efficient and secure
manner, while maintaining economic rationality.

Cooperation with banks to improve the payment system in Poland, and
in particular to create payment standards and to participate in work
connected with the process of European Integration.

The Mission of KIR S.A.

Misja KIR S.A.
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Narodowy Bank Polski/National Bank of Poland 5,74%

Bank BPH S.A. 11,48%

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 5,74%

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 5,74%

BANK MILLENNIUM S.A. 5,74%

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 22,96%

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 5,51%

Bank Zachodni WBK S.A. 11,48%

BRE Bank S.A. 5,74%

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2,75%

ING Bank Śląski S.A. 5,74%

Kredyt Bank S.A. 2,75%

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

Związek Banków Polskich/Polish Bank Association 2,89%

Shareholders' Structure for KIR S.A.

Struktura akcjonariuszy KIR S.A.
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Letter from the
Supervisory Board
Chairman 
for KIR S.A.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KIR S.A.

Szanowni Państwo, 

W roku 2003 Krajowa Izba Rozli-
czeniowa S.A. sprawnie realizowała
założoną strategię pełnej elektroniza-
cji całego systemu rozliczeniowego
oraz zwiększenia jego bezpieczeń-
stwa. Izba rozpoczęła przygotowania
do wdrożenia w 2004 roku systemu
EuroELIXIR, który będzie obsługiwał
rozliczenia detaliczne zarówno krajo-
we, jak i transgraniczne. Zaawanso-
wane zostały prace nad implementa-
cją  mechanizmu gwarancji rozra-
chunku w systemie ELIXIR, wobec
uznania go jako systemowo ważny. 

Równolegle z zabezpieczeniem
ciągłości przejścia z rozwiązań izby
papierowej (SYBIR) na rzecz izby
w pełni elektronicznej (ELIXIR) poprzez
wsparcie banków takimi produktami

In 2003, the National Clearing House
Co. was efficiently pursuing the strate-
gic direction of the House's develop-
ment in the field of the full implemen-
tation of modern IT solutions in the
clearing system and in increasing its
security. The House started prepara-
tions for the implementation in 2004
of the EuroELIXIR system, which will
service national and international re-
tail clearing. The work on the imple-
mentation of the mechanism of settle-
ment finality in the ELIXIR system re-
ached an advanced stage, as we con-
sider the issue of prime importance
for the system. 

While ensuring the continuity of the
transition from papier-based clearing
system (SYBIR) to a fully electronic



jak IMBIR i eMIR Zarząd wypracował
nową strategię wykorzystania poten-
cjału Izby i zaoferował sprzedaż no-
wych produktów. 

W imieniu Rady Nadzorczej pra-
gnę podziękować Zarządowi i wszyst-
kim pracownikom Krajowej Izby Roz-
liczeniowej S.A. za całoroczny wysiłek
na rzecz stabilizacji systemu rozlicze-
niowego. 

clearing system (ELIXIR) by means of
suppor-ting banks with products such
as IMBIR and eMIR, the Management
Board worked out a new strategy for
using the House's potential, offering
the sale of new products. 
On behalf of the Supervisory Board, I
would like to thank the Management
Board and all employees of KIR S.A.
for their efforts throughout the entire
year to support the banking system.
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Jan Zieliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Supervisory Board Chairman
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Letter from
the Management
Board President
for KIR S.A.

List Prezesa Zarządu KIR S.A.

Szanowni Państwo, 

Z prawdziwą przyjemnością przed-
stawiam Państwu – w imieniu własnym
oraz Zarządu – sprawozdanie z działal-
ności Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
za 2003 rok. 

Miniony rok, już dwunasty w naszej
historii, był dla Izby kolejnym okresem
usprawniania systemów rozliczenio-
wych. Działalność Izby koncentrowała
się na zwiększeniu zakresu świadczo-
nych usług, podnoszeniu ich jakości,
modyfikacji i doskonaleniu oferty pro-
duktowej oraz rozwoju nowoczesnych
technologii, w tym m.in. ze względu na
zakończenie rozliczeń za pośrednictwem
systemu SYBIR w połowie 2004 roku. 

W 2003 roku Krajowa Izba Rozli-
czeniowa S.A. wdrożyła nową usługę
eMIR, która ma za zadanie przygoto-
wać infrastrukturę międzybankową do
pełnej eliminacji dokumentów papie-
rowych z rozliczeń. Inne nowe produk-
ty wdrożone przez Izbę w ub.r., takie

It is with great pleasure that I present
to you – on the Board's behalf and
mine – the report for the activities of
KIR S.A. in 2003.
The last year, the twelfth in our history
already, has been another period of
improving clearing systems. The
activities of KIR S.A. concentrated on
extending the range of the services
offered, on improving their quality, on
modifying and improving the product
offer and on the development of
modern technologies, partly due to
the withdrawal from clearing in the
SYBIR system in mid-2004.

In 2003 KIR S.A. implemented the
new eMIR service, which is supposed
to prepare the intrabank infrastructure
for the complete elimination of paper
documents from clearing and for an
effective use of the ELIXIR system.
Other new products implemented by
the House in 2003, such as GOBI
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jak GOBI oraz MPS, wzbogaciły moż-
liwości systemu ELIXIR. Jednocześnie
w 2003 roku prowadzone były inten-
sywne prace nad stworzeniem syste-
mu rozliczeń w euro – EuroELIXIR.
Uruchomiono także prace nad za-
pewnieniem gwarancji rozrachunku,
które powinny doprowadzić do istot-
nego podniesienia bezpieczeństwa
rozliczeń w Polsce. 

W 2003 roku Krajowa Izba Rozli-
czeniowa wypracowała zysk netto
w wysokości 23,8 mln zł. 

Osiągnięto go mimo zastosowania
znaczących upustów na opłaty za usłu-
gi Izby. Od 1 marca br. przewidziano
dalsze obniżenie opłat za komunikaty
w systemie ELIXIR (o ok. 20%). 

W tym miejscu pragnę skierować
do naszych Akcjonariuszy i Klientów
słowa podziękowania za okazywane
zaufanie i aprobatę realizowanego
przez Izbę rozwoju sprzyjającego
unowocześnieniu systemu rozliczeń
oraz zapewnieniu jego bezpieczeń-
stwa i konkurencyjności. 

Chciałbym serdecznie podzięko-
wać Użytkownikom, Akcjonariuszom
KIR S.A., którzy poprzez swoich przed-
stawicieli w Radzie Nadzorczej przy-
czynili się do rozwoju Izby z pożytkiem
dla sektora bankowego i finansowe-
go w Polsce. 

(business to business direct debit) and
MPS, enrich the ELIXIR system. 
Intensive activities aimed at creating
the EuroELIXIR system for clearing in
euro was also conducted in 2003.
Preparation was also started on
ensuring settlement finality, which
should lead to an increase in clearing
safety in Poland.  

In 2003 KIR S.A. obtained a net profit
of 23.8 million PLN. 
Such a high profit was obtained
despite significant discounts on the
charges for the House's services.
Since March 1, 2004, a further
lowering of charges for messages in
the ELIXIR system (by ca 20%) is
planned.  

I would hereby like to thank our
Shareholders and Customers for their
trust and their support of the
development directions of KIR S.A.,
which facilitate the modernization of
the clearing system, ensuring safety
and competitiveness.  

I would like to thank cordially the
Users and Shareholders of KIR S.A.,
who, through their representatives in
the Supervisory Board, contributed to
the development of the House, for
the benefit of the banking and
financial sector in Poland. 

Tadeusz Ołdakowski

Prezes Zarządu
Management Board President
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The Supervisory Board for KIR S.A.

Rada Nadzorcza KIR S.A.

Od lewej/From the left: Piotr Alicki, Ewa Kowalczyk, Edward Ptak, Ewa Szpak, Jan Zieliński, 
Krzysztof Freliszek, Aleksander Bojko, Henryka Muszyńska, Zygmunt Miętki, Barbara Martynowicz

Jan Zieliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej/Supervisory Board Chairman

BRE Bank S.A.

Robert Kaczmarek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Supervisory Board Deputy Chairman

PKO BP S.A.

Piotr Alicki
Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Aleksander Bojko
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Jerzy Busz
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Ryszard Drużynski
ING Bank Śląski S.A.

Krzysztof Freliszek
Narodowy Bank Polski/National Bank of Poland

Tadeusz Kościński
Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu

Ewa Kowalczyk
Związek Banków Polskich/Polish Bank Association

Barbara Martynowicz
Kredyt Bank S.A.

Zygmunt Miętki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Henryka Muszyńska
Bank Millennium S.A.

Edward Ptak
Bank BPH S.A.

Ewa Szpak
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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Zarząd KIR S.A.

Od lewej/From the left: Jarosław Tymowski, Julian Osiek-Ruszowski,
Tadeusz Ołdakowski, Zygmunt Szafrański, Andrzej Topiński 

Tadeusz Ołdakowski
Prezes Zarządu/President of the Management Board

Zygmunt Szafrański
Wiceprezes Zarządu/Vice-President of the Management Board

Jarosław Tymowski
Wiceprezes Zarządu/Vice-President of the Management Board

Julian Osiek-Ruszowski
Członek Zarządu/Member of the Management Board

Andrzej Topiński
Członek Zarządu (od 1 lipca 2003 r.)

Member of the Management Board (since July 1, 2003)
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Styczeń
• zakup nieruchomości przy ul. Kraski

w Warszawie, 

Marzec
• wdrożenie nowej aplikacji IMBIR NP, 
• otrzymanie wpisu przez Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej do rejestru kwalifikowanych
podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne, 

Maj
• rozpoczęcie kampanii promującej

polecenie zapłaty przeprowadzanej
przez Koalicję na Rzecz Polecenia
Zapłaty, której członkiem jest także
KIR S.A., 

• wdrożenie usługi odczytu optyczne-
go dla klientów banków, 

Czerwiec
• wprowadzenie, zgodnie z ustawą

Prawo Bankowe, kontroli maksy-
malnych kwot dla polecenia zapłaty, 

Lipiec
• wdrożenie w systemie ELIXIR możli-

wości rozliczania czeków rozra-
chunkowych, 

• uruchomienie w trybie produkcyj-
nym systemu eMIR – dającego moż-
liwość przetwarzania dokumentów
płatniczych i ich obrazów na formę
elektroniczną i ich kierowania do
rozliczeń w systemie ELIXIR oraz
wdrożenie usługi, 

Wrzesień
• podjęcie prac nad budową systemu 

EuroELIXIR, na podstawie decyzji
Zarządu NBP o budowie systemu
SORBNET-EURO, 

January
• Purchase of property in Kraski Str. in

Warsaw,

March
• Implementation of the new IMBIR

NP application,
• Inclusion into the register of entities

offering certification services by the
Ministry of Economy, Labour and
Social Policy,

May
• A campaign promoting direct debit,

launched by the Coalition for Direct
Debit, of which KIR S.A. is a member,

• Implementation of the image
processing service for the banks'
customers,

June
• Introducing the control of maximum

amounts for direct debit, in
compliance with the Banking Law, 

July
• Implementation of the possibility of

the settlement of account cheques
within the ELIXIR system,

• Operational launching of the eMIR
system, which makes it possible to
convert payment documents and
their images into electronic form
and to direct them to clearing within
the ELIXIR system, implementation
of the eMIR service,

September
• Starting work on the construction of

the EuroELIXIR system, on the basis
of the decision of NBP Management
Board to build the SORBNET-EURO
system, 

Calendar of the most important 
events at KIR S.A.

Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń w Izbie



RR aa pp oo rr tt  RR oo cc zz nn yy

22 00 00 33
AA nn nn uu aa ll  RR ee pp oo rr tt

15

• rozpoczęcie realizacji mechanizmu
gwarantującego rozrachunek w sys-
temie ELIXIR, 

• wdrożenie nowego sposobu trans-
misji danych pomiędzy bramkami
FTP i X.400 a systemem ELIXIR-C, 

Październik
• rozpoczęcie realizacji rozszerzenia

systemu SZAFIR o usługę znakowa-
nia dokumentów elektronicznych, 

• wdrożenie w systemie ELIXIR obsłu-
gi nowych typów płatności: gospo-
darczych obciążeń bezpośrednich
(GOBI) i masowych płatności ze
standardowym polem tytułem (MPS),

• wykonanie modułu do systemu 
IMBIR, zwiększającego bezpieczeń-
stwo przetwarzania i przechowywa-
nia obrazów dokumentów i odpo-
wiadających im danych, 

• wdrożenie w systemie ELIXIR proce-
dury zawieszenia banku w rozlicze-
niach, 

Listopad
• uroczyste otwarcie siedziby KIR S.A.

przy ul. Kraski, 

Grudzień
• wprowadzenie zmian w zakresie

funkcjonowania polecenia zapłaty
(wdrożenie zapytania o zgodę
i NRB), 

• uruchomienie nowego ośrodka
z nowym sprzętem komputerowym
dla systemu ELIXIR.

• Starting work on the implementation
of the settlement finality mechanism
within the ELIXIR system,

• Implementation of the new method
of data transmission between FTP
and X.400 gateways and the ELIXIR-
C system,

October
• Starting the extension of the SZAFIR

system by the service of electronic
document time-stamping,

• Implementation of the service of
new payment types within the ELIXIR
System: Economic Direct Debit
(GOBI) and bulk payments with
standard "Sender to Receiver
Information" field (MPS),

• Performance module for the IMBIR
system, which increases safety in
processing and storing document
images and related data, 

• Implementation of the procedure of
suspending a bank in clearing
within the ELIXIR system,  

November
• The opening ceremony of the

building for KIR S.A.'s offices in
Kraski Str.

December
• Introduction of changes in the

model of direct debit (implementing
the inquiry for authorization and
NRB – the standard banking account
number),

• Opening a new centre with new IT
hardware for the ELIXIR system.



RR aa pp oo rr tt  RR oo cc zz nn yy

22 00 00 33
AA nn nn uu aa ll  RR ee pp oo rr tt

16

Rozliczenia
międzybankowe

W 2003 roku, uwzględniając
wskaźniki przeliczeniowe, które umoż-
liwiają porównanie systemów SYBIR
i ELIXIR, odnotowano istotne zwiększe-
nie ( ponad 22%) ogólnej liczby tran-
sakcji rozliczonych za pośrednictwem
KIR S.A. w stosunku do 2002 roku. 

W 2003 roku udział systemu ELI-
XIR w całkowitej liczbie prezentowa-
nych transakcji zwiększył się w sto-
sunku do 2002 roku i osiągnął
w grudniu 2003 roku – 86,5% (w
2002 roku – 80,9%), co było m.in.
wynikiem znacznego spadku udziału
systemu SYBIR (zwłaszcza w II półro-

Interbank 
clearings

In 2003, taking into account the
calculation indexes, which enable a
comparison of the SYBIR and ELIXIR
systems, we noted a substantial in-
crease (by over 22%) in the total num-
ber of transactions cleared by KIR S.A.,
when compared to the previous year. 
In 2003, the share of the ELIXIR system
in the total number of presented
transactions increased significantly in
relation to 2002 (80.9%), reaching
86.5% of all payments at the end of
December 2003, which resulted
mainly from a sharp decrease in the
share of the SYBIR system (especially in

Basic products and services of KIR S.A. 

Podstawowe produkty i usługi KIR S.A.
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czu ub.r., na skutek rezygnacji przez
niektóre banki z rozliczeń papiero-
wych). Udział izby elektronicznej
w strukturze obrotów w grudniu 2003
roku osiągnął poziom 98,7% (Rys.
1 i Rys. 2). 

W systemie SYBIR w 2003 roku
przetworzono łącznie ponad 7,6 mln
przesyłek (w tym 5,5 mln przesyłek
rozliczeniowych i blisko 2,2 mln prze-
syłek kurierskich) – łącznie o 55%
mniej niż w roku poprzednim. W wy-
niku wprowadzonej regulacji, polega-
jącej na przejęciu przez system SORB-
NET transakcji pow. 1 mln zł, znaczne-
mu zmniejszeniu (o ponad 64%) ule-
gła także wartość obrotów ogółem,
która wyniosła ok. 64 mld zł. 

W systemie ELIXIR ogólna liczba
transakcji w 2003 roku przekroczyła
poziom 520 mln i była o ponad 35%
wyższa niż w roku poprzednim. War-
tość obrotów ogółem (w tym w szcze-
gólności zleceń uznaniowych) zmniej-
szyła się, w stosunku do poprzednie-
go roku o prawie 62% do poziomu
1 756 mld zł. 

Liczba transakcji obciążeniowych
ogółem w 2003 roku, w porównaniu

the second half of last year, due to the
discontinuation of paper clearing
transactions on the part of several
banks). The share of the electronic
clearing system in the total turnover
structure reached 98,7% in December
2003 – see pic. 1 and 2.
A total of more than 7,6 million
packages were cleared in the SYBIR
system in 2003  (including 5,5 million
clearing packages and nearly 2,2
million courier packages), which
constitutes 55% less than the previous
year. Due to the regulations
introduced, the SORBNET system took
over transactions on amounts higher
than PLN 1 mln, the total value of
turnover also decreased sharply (by
over 64%), reaching approx. 64 billion
PLN. 
Within the ELIXIR system the total
number of transactions in 2003
exceeded 520 mln and was over 35%
higher than in the previous year. The
total value of turnover (especially
credit orders) decreased by nearly 62%
to the level of 1 756 billion PLN.
The total number of debit
transactions in 2003, as compared

TTaabbeellaa 11.. IIzzbbaa ttrraaddyyccyyjjnnaa ((ssyysstteemm SSYYBBIIRR)) ww llaattaacchh 22000022-22000033
TTaabbllee 11.. TThhee ttrraaddiittiioonnaall cclleeaarriinngg ssyysstteemm ((tthhee SSYYBBIIRR ssyysstteemm)) iinn 22000022-22000033 

Lata/Years 2002 2003 2003/2002 (%)
Suma średnia/mc Suma średnia/mc
Total Average/mth Total Average/mth

Liczba prezentowanych przesyłek
Number of delivered packages 16 852 976 1 404 415 7 625 017 635 418 45,2

w tym: rozlicz.
including: clearing packages 14 006 751 1 167 229 5 450 999 454 250 38,9

kurier.
courier packages 2 846 225 237 185 2 174 018 181 168 76,4

Liczba dni rozliczeniowych
Number of clearing days 250 21 252 21 100,8
Średnia dzienna liczba przesyłek
Average daily number of packages 67 412 30 258 44,9
Obroty w KIR S.A. w mln zł
Value of packages (PLN mln) 179 430 14 953 63 941 5 328 35,6

w tym: dok. uzn. 
including: credit documents 157 287 13 107 52 180 4 348 33,2

dok. obc. 
debit documents 22 143 1 845 11 761 980 53,1

Średnie dzienne obroty w mln zł
Average daily value of packages (PLN mln) 717,7 253,7 35,4
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do roku poprzedniego, istotnie zwięk-
szyła się o 12%. Jest to wynikiem m.in.
coraz większego wykorzystywania
przez niektóre banki polecenia zapła-
ty. Natomiast liczba czeków i innych
obciążeń rozliczanych w formie elek-
tronicznej zmniejszyła się o ok. 46%.
Dodatkowo, od lipca 2003 roku wśród
transakcji obciążeniowych rozpoczęto
rozliczanie czeków do inkasa. Udział
liczby transakcji obciążeniowych
w ogólnej liczbie transakcji rozlicza-
nych w systemie ELIXIR był niewielki
i wyniósł mniej niż 1%.

with the previous year, increased
significantly by 12%, which is partly
due to the more extensive use of
direct debit by some of the banks.
However, the number of cheques and
other debits cleared in electronic form
decreased by ca 46%. In addition,
since July 2003 we have included
among debit transactions the clearing
of incasso cheques. The share of
debit transactions in the total number
of transactions cleared within the
ELIXIR system was rather low, falling
below 1%. 

TTaabbeellaa 22.. IIzzbbaa eelleekkttrroonniicczznnaa ((ssyysstteemm EELLIIXXIIRR)) ww llaattaacchh 22000022-22000033
TTaabbllee 22.. TThhee eelleeccttrroonniicc cclleeaarriinngg ssyysstteemm ((tthhee EELLIIXXIIRR ssyysstteemm)) iinn 22000022-22000033 

Lata/Years 2002 2003 2003/2002 (%)
Suma średnia/mc Suma średnia/mc
Total Average/mth Total Average/mth

Liczba prezentowanych transakcji
Number of transactions 384 246 861 32 020 572 520 014 945 43 334 579 135,3

w tym: uznaniowe
including: credit transactions 381 494 538 31 791 212 515 311 992 42 942 666 135,1

obciążeniowe
debit transactions 2 752 323 229 360 4 702 953 391 913 170,9

Liczba dni rozliczeniowych
Number of clearing days 251 21 253 21 100,8
Średnia dzienna liczba transakcji
Average daily number of transactions 1 530 864 2 055 395 134,3
Obroty w KIR S.A. w mln zł
Value of transactions (PLN mln) 4 573 522,2 381 126,9 1 755 895,7 146 324,6 38,4

w tym: uznaniowe
including: credit values 4 569 135,6 380 761,3 1 750 983,2 145 915,3 38,3

obciążeniowe
debit values 4 386,6 365,5 4 912,6 409,4 112,0

Średnie dzienne obroty w mln zł
Average daily value of transactions
(PLN mln) 18 221,2 6 940,3 38,1
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RRyyss.. 33.. LLiicczzbbaa ttrraannssaakkccjjii oobbcciiąążżeenniioowwyycchh ww ssyysstteemmiiee EELLIIXXIIRR
ww ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh kkwwaarrttaałłaacchh llaatt 22000022-22000033 ww ttyyss..

PPiicc.. 33.. TThhee ttoottaall nnuummeerr ooff ddeebbiitt ttrraannssaaccttiioonnss cclleeaarreedd 
iinn tthhee EELLIIXXIIRR ssyysstteemm iinn ppaarrttiiccuullaarr qquuaarrtteerrss 

iinn tthhee yyeeaarrss 22000022-22000033 ((tthhdd))
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Udział w 2003 roku poszczególnych
przebiegów w liczbie transakcji i wiel-
kości obrotów prezentują rysunki 4 i 5.

W 2003 roku trwały intensywne
prace dotyczące wdrażania przez ban-
ki numerów rachunków bankowych
w standardzie NRB, co związane było
z upływającym (w grudniu 2003 roku)
terminem obligatoryjnego ich nada-
wania. Jednak na koniec grudnia pro-
ces ten nie został w pełni zakończony. 

Rozliczenia
międzyoddziałowe

Na koniec 2003 roku 7 banków ak-
tywnie korzystało z systemu MODELIX. 

Liczba transakcji rozliczanych w tym
systemie sukcesywnie malała i w 2003
roku, w porównaniu do roku poprzed-
niego, zmniejszyła się aż o 81%, przy
jednoczesnym wzroście o ok. 14%
wartości obrotów ogółem. 

The share of each run in the ELIXIR
system according to the number of
transactions and the turnover value in
2003 are shown on the pic. 4 and 5.
In 2003 intensive work was conducted
on the implementation by banks of the
NRB banking account numbers for
their clients, which was due to the
approaching deadline (December 31,
2003) for the obligatory assignment of
those numbers. However, by the end of
December the process had not been
fully completed. 

Intrabank clearings

At the end of 2003 the number of
banks actively using the MODELIX
system was 7. 
The number of transactions cleared in
this system continued to fall succes-
sively. In 2003, in comparison with the
previous year, it decreased by nearly
81%, whereas the total turnover grew
by ca 14%. 

I przebieg/course
(55%)

II przebieg/course
(27%)

III przebieg/course
(18%)

RRyyss.. 44.. UUddzziiaałł ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh pprrzzeebbiieeggóóww ww ssyysstteemmiiee
EELLIIXXIIRR ppoodd wwzzggllęęddeemm lliicczzbbyy ttrraannssaakkccjjii ww 22000033 rrookkuu

PPiicc.. 44.. TThhee sshhaarree ooff eeaacchh rruunn iinn tthhee EELLIIXXIIRR ssyysstteemm,,
aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee nnuummbbeerr ooff ttrraannssaaccttiioonnss iinn 22000033  

I przebieg/course
(40%)

II przebieg/course
(41%)

III przebieg/course
(19%)

RRyyss.. 55.. UUddzziiaałł ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh pprrzzeebbiieeggóóww ww ssyysstteemmiiee
EELLIIXXIIRR ppoodd wwzzggllęęddeemm wwaarrttoośśccii oobbrroottóóww ww 22000033 rrookkuu 

PPiicc.. 55.. TThhee sshhaarree ooff eeaacchh rruunn iinn tthhee EELLIIXXIIRR ssyysstteemm
aaccccoorrddiinngg ttoo ttuurrnnoovveerr vvaalluuee iinn 22000033  
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System IMBIR 

W 2003 roku, w porównaniu do ro-
ku poprzedniego, nieznacznie zmniej-
szyła się liczba przetworzonych doku-
mentów ogółem w tym systemie (do
ponad 35 mln), co wynika między inny-
mi ze zmniejszania liczby dokumentów
papierowych kierowanych do systemu
SYBIR przez banki. Od lipca 2003 roku
zaczęły one korzystać z możliwości cał-
kowitej, bądź częściowej rezygnacji
z systemu SYBIR. Na ogólną liczbę do-
kumentów w systemie IMBIR zdecydo-
wana większość (ponad 96%) przypa-
dła na dokumenty przetwarzane w re-
lacji SYBIR>IMBIR. Łącznie w 2003
roku przetworzono w wątku SYBIR>IM-
BIR prawie 34 mln dokumentów. 

W wątku IMBIR>ELIXIR w 2003
roku przetworzono powyżej 1 mln do-
kumentów – ponad 65% więcej niż
w roku poprzednim. Większość prze-
twarzanych dokumentów stanowiły
dokumenty standardowe (w grudniu
2003 roku prawie 68%). 

W systemie eMIR (wdrożonym od
lipca 2003 roku) przetworzono 152
tys. dokumentów płatniczych. Ponad-
to w grudniu 2003 roku rozpoczęto
przetwarzanie dokumentów dla no-
wej kategorii klientów – klienta kor-
poracyjnego (tzw. „trzeciej strony”). 

System ZEFIR

W 2003 roku w kolejnych miesią-
cach, wzrostom liczby transakcji w sys-
temie ELIXIR towarzyszył sukcesywny
wzrost liczby transakcji przetwarza-
nych w systemie ZEFIR. Do końca
2003 roku łącznie zweryfikowano
prawie 21 mln transakcji. 

System SZAFIR

W ramach systemu zabezpieczeń –
SZAFIR (System Zarządzania Certyfika-
tami w KIR S.A.), w 2003 roku wydano
4058 certyfikatów. Ponad 81% certyfi-
katów wydano oddziałom banków, po-
zostałe – BRIR-om oraz Centrali KIR. 

The IMBIR system

In 2003, compared with 2002, the
total number of processed documents
decreased slightly (to over 35 mln),
which results partly from the decrease
in the number of paper documents
directed to the SYBIR system by banks.
The Banks have been taking the
opportunity to leave the SYBIR system
partly or completely since July 2003. 
Out of the total number of documents
in the IMBIR system a great majority
(over 96%) are documents processed
in the SYBIR>IMBIR solution. In 2003
a total of nearly 34 mln documents we-
re processed within the SYBIR>IMBIR
solution.
More than 1 mln documents were pro-
cessed within the IMBIR>ELIXIR solu-
tion in 2003 (over 65% more than in
the previous year). Most of the proce-
ssed documents were standard docu-
ments (in December 2003 nearly 68%).
152,000 payment documents were
processed within the eMIR service, im-
plemented in July 2003. In addition,
in December 2003 the processing of
documents started for a new category
of clients – corporate clients (the so-
-called „third party”). 

The ZEFIR System

In 2003, in consecutive months, the
increase in the number of transactions
within the ELIXIR system was followed
by a successive increase in the
number of transactions processed
within the ZEFIR system.
By the end of 2003 a total of over 21
mln transactions had been verified.

The SZAFIR System

4058 certificates were issued in 2003
within the SZAFIR security system
(Certificate Managing System at KIR
S.A.). Over 81% of the certificates were
issued to bank branches, while the
remaining ones were designed for the
needs of BRIR and the Head Office of
KIR S.A.
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W 2003 roku nastąpił dynamiczny
rozwój nowych usług skierowanych
do banków oraz do innych instytucji
finansowych. Krajowa Izba Rozlicze-
niowa S.A. rozszerzyła zakres świad-
czonych usług i elastycznie reagowa-
ła na rosnące oczekiwania klientów,
starając się umiejętnie dostosować
swoją ofertę do ich potrzeb. Wśród
produktów przeznaczonych dla ban-
ków, oferowanych w systemie ELIXIR
znalazły się: 
• Obsługa transakcji masowych –

MPS. Rozwiązanie to polega na za-
bezpieczeniu informacji w polu ty-
tułem cyfrą kontrolną. Bank wysyła-
jąc transakcję sprawdza cyfrę kon-
trolną co powinno gwarantować
wierzycielowi poprawną identyfika-
cję płatności.

• Obsługa gospodarczego obciążenia
bezpośredniego – GOBI. Rozwiąza-
nie to umożliwia zainteresowanym
bankom zaoferowanie swoim klu-
czowym klientom możliwości wysła-
nia do swojego kontrahenta, który
wyraził zgodę na taki sposób rozli-
czania, wysokokwotowego zlecenia
obciążeniowego wymagającego
potwierdzenia.

• Obsługa rozliczeń dokumentów ob-
ciążeniowych komunikatami uzna-
niowymi. W związku z możliwością
wycofania się z rozliczeń w systemie
SYBIR od 1.07.2004 roku udostęp-
niono bankom możliwość rozlicza-
nia czeków, które nie są objęte Po-
rozumieniem ROR (czeki do inkasa).

• Usprawnienia funkcjonowania po-
lecenia zapłaty w momencie jego
uruchamiania oraz zmiany nume-
rów rachunków ze starych na nowe
z NRB.

• Tworzenie informacji dla nadawcy
komunikatu o błędnych numerach
rachunków odbiorcy w komunika-

In 2003 a dynamic development of the
offer took place, an offer aimed at
banks, as well as other financial
institutions. The National Clearing
House Co. extended the range of the
services offered and it reacted flexibly
to the customers' growing expectations,
striving to adapt its offer to their needs.
The following products, designed for
banks, were developed within the
ELIXIR system:
• Bulk transaction service – MPS. This

solution consists in protecting
information in the "Sender to
Receiver Information" field by assig-
ning control numbers. The bank
checks the number when sending the
transaction, which should guarantee
the correct identification of payment
by the creditor.

• Servicing the Economic Direct Debit
– GOBI. This solution enables the
interested banks to offer their key
clients the possibility to send a
high-value debit order requiring
confirmation to their contracting
parties, who agreed on such a
clearing method. 

• Servicing the clearing of debit
documents by credit messages. Due
to the possibility of resigning from
clearing in the SYBIR system from
1.07.2004 onwards, banks were
provided with the opportunity to
clear cheques which are not
covered by the ROR Agreement
(incasso cheques).

• Improving the functionality of the
direct debit at the moment of its
activation and in the case of a
change of the former account
numbers into new ones.

• Creating information for the
message sender about wrong
account numbers of the recipient in
messages sent to units in the NRB

New products and services offered 
by KIR in 2003 

Nowe produkty i usługi w ofercie rynkowej
Izby w 2003 roku
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tach kierowanych do oddziałów ze
wskaźnikiem NRB=2. Funkcjonal-
ność ta została dodana dla popra-
wienia jakości przesyłanych danych
w transakcjach kierowanych do
banków, które zakończyły już wdra-
żanie NRB. 

Równocześnie Krajowa Izba Rozli-
czeniowa S.A. wdrożyła zmiany w sys-
temie ELIXIR związane z: 
• zawieszeniem banku. Dostosowują

one system ELIXIR do wymogów
Ustawy o ostateczności rozrachunku
w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościo-
wych oraz zasad nadzoru nad tymi
systemami. Zawieszenie banku
w rozliczeniach międzybankowych
może nastąpić w dowolnym mo-
mencie. Realizacja informacji z NBP
o zawieszeniu ma skutek natych-
miastowy, ale wszystkie transakcje,
które zostały zarejestrowane w ba-
zie do momentu wprowadzenia in-
formacji o zawieszeniu banku,
przetwarzane przez system ELIXIR
rozliczane są według normalnych
zasad. Po wprowadzeniu informacji
o zawieszeniu banku w rozlicze-
niach uwzględniane są tylko tran-
sakcje uznaniowe kierowane do za-
wieszonego banku oraz transakcje
z płatnościami podatkowymi nada-
ne przez ten bank;

• wdrożeniem usługi eMIR – oddział
korzystający z usługi otrzymuje
w przeglądach osobno informację
o transakcjach przesłanych z wyko-
rzystaniem tej usługi;

• wprowadzeniem kontroli, zgodnie
z ustawą Prawo Bankowe, maksy-
malnych kwot dla  polecenia za-
płaty.

Oprócz ww. zmian Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. wdrożyła: 

1. Nowy sposób transmisji danych
(zbiorów) pomiędzy bramkami FTP
i X.400 a systemem ELIXIR-C, co
umożliwia bankom wcześniejszy
odbiór zbiorów z transakcjami. 

index =2. This function was added
in order to improve the quality of
the transferred data in transactions
directed at banks which have
completed the implementation of
NRB.

At the same time, KIR S.A.
implemented changes into the ELIXIR
system, related to:
• The suspension of a bank. These

adapt the ELIXIR system to the re-
quirements of the Act on settle-
ment finality in payment systems
and securities settlement systems
an on the rules of oversight of the-
se systems of 24 August 2001. The
suspension of a bank in interbank
clearing may be conducted within
the ELIXIR system at any moment.
The execution of the information
about the suspension of a bank,
received from NBP, has an imme-
diate effect, but all transactions re-
gistered in the data base before
the information about the suspen-
sion of the bank, processed by the
ELIXIR system, are cleared accor-
ding to normal procedures. On en-
tering the information about the
suspension of the bank only credit
transactions directed to the sus-
pended bank and transactions with
tax payments sent by that bank are
accepted. 

• The implementation of the eMIR
service – the branch using the service
receives separate information in
reviews, concerning transactions
sent using the service.

• The introduction, in compliance
with the Banking Law, of the control
of maximum amounts  for direct
debit.  

Apart from the above changes KIR
S.A. also implemented: 

1. A new method of data (set)
transmission between FTP and
X.400 gateways and the ELIXIR-C
system, which enables banks to
collect sets with transactions more
quickly.
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2. Nową aplikację IMBIR NP – system
ten jest autorskim opracowaniem
Izby, stworzonym w celu podniesie-
nia jakości świadczonych usług od-
czytu optycznego. System IMBIR NP
dał Izbie możliwość maksymalnego
dostosowania przetwarzania do ro-
snących potrzeb klientów polegają-
cych na zamianie dokumentów pa-
pierowych przygotowanych i prze-
kazanych do systemu SYBIR na
elektroniczną postać, a także do
zmieniających się przepisów i norm. 

3. Usługi eMIR oparte są na systemie
odczytu optycznego. Polegają one
na przetworzeniu papierowych zle-
ceń płatniczych lub obrazów elek-
tronicznych tych zleceń na postać
komunikatów elektronicznych. Wy-
generowane w ten sposób komuni-
katy elektroniczne są następnie
kierowane do rozliczenia w syste-
mie ELIXIR. W związku ze stopnio-
wym wycofywaniem się uczestni-
ków rozliczeń z systemu SYBIR i do-
celowo likwidacji usługi rozliczeń
papierowych realizowanej przez
KIR S.A., usługa eMIR pozwala
bankom na płynne przejście z sys-
temu rozliczeń papierowych na sys-
tem rozliczeń elektronicznych. 

4. Usługę odczytu optycznego dla
klientów banków – oferta skiero-
wana została do banków obsługu-
jących klientów masowych. Pozwa-
la ona na stworzenie dedykowane-
go dla klienta masowego archi-
wum elektronicznego na płycie CD,
zawierającego wyselekcjonowane
obrazy przetworzonych dokumen-
tów wraz z plikiem wynikowym,
w formacie wymaganym przez
klienta masowego, zawierającym
żądane informacje z dokumentów. 

5. Moduł do systemu IMBIR dostoso-
wujący system do Rozporządzenia
Rady Ministrów z 25.02.2003 roku
dotyczącego zasad tworzenia,
utrwalania i zabezpieczania elek-
tronicznych dokumentów banko-
wych sporządzonych na elektro-

2. The new IMBIR NP application – this
system is an achievement of KIR
S.A., created in order to increase
the quality of the document
scanning services offered. The
IMBIR NP system gave KIR S.A. the
opportunity to in as much as
possible adapt processing to the
ever-growing needs of clients –
which involve converting into
electronic form paper documents
prepared and transmitted to the
SYBIR system – as well as to the
changing laws and standards.

3. The eMIR service – the service is
based on the document scanning
system. It involves converting paper
payment orders or their digital
images into electronic messages.
The messages generated in this
way are then directed to clearing in
the ELIXIR system. The eMIR service
allows banks to move smoothly
from the paper-based clearing
system to the electronic clearing
system, in the face of gradual
withdrawal of participants from
clearing in the SYBIR system and
the planned abandoning of the
paper-based clearing service
offered by KIR S.A. altogether. 

4. The document scanning service for
banks' customers – the offer has
been tailored to banks servicing
bulk clients. It enables the creation
of digital archives on CD-R,
dedicated to bulk clients, containing
selected images of the processed
documents together with an output
file in the format required by the
bulk client, containing the required
information from documents.  

5. The module for the IMBIR system,
adapting the system to the
disposition by the Council of
Ministers from 25.02.2003,
concerning the procedures of
creating, strengthening and
protecting electronic banking
documents, drawn up on electronic
carriers – adapting the IMBIR
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nicznych nośnikach – dostosowanie
systemu IMBIR do obecnych przepi-
sów podnosi bezpieczeństwo prze-
twarzania i przechowywania obra-
zów dokumentów i odpowiadają-
cych im danych. Dzięki modułom
możliwe jest szyfrowanie przesyła-
nych do klienta obrazów i danych
zapisanych na płycie CD oraz opa-
trywanie podpisem elektronicznym
danych przechowywanych w archi-
wach elektronicznych Izby co gwa-
rantuje ich integralność i nienaru-
szalność.

Dodatkowe usługi oferowane 
dla instytucji finansowych 
i niefinansowych

Pod koniec 2003 roku Izba podjęła
decyzję o rozszerzeniu zakresu ofero-
wanych usług o tzw. usługi w obszarze
tworzenia i obiegu elektronicznych
nośników informacji. Usługi te mają
w zamierzeniu KIR S.A. stanowić isto-
tny czynnik wspierający proces reorga-
nizacji zasad funkcjonowania zaplecza
różnego typu instytucji dysponujących
relatywnie dużymi wolumenami doku-
mentów papierowych, takich jak: fak-
tury, formularze, dokumentacja tech-
niczna, dokumentacja kadrowa, itp. 

W skład pakietu nowych usług
wchodzą następujące elementy: 
• skanowanie dokumentów papiero-

wych; 
• zamiana informacji z elektronicz-

nych obrazów dokumentów papie-
rowych na postać komunikatów
elektronicznych; 

• elektroniczna archiwizacja doku-
mentów; 

• przechowywanie dokumentów pa-
pierowych; 

• weryfikacja poprawności informacji
zawartych w komunikatach elektro-
nicznych. 

system to current regulations
increases the security of processing
and storing document images and
corresponding data. The modules
enable encoding the images and
the data written on CD-R sent to
the client, as well as adding
electronic signature to data stored
in electronic archives of KIR S.A.,
which guarantees their integrity
and inviolability.  

Additional services offered 
to financial and non-financial
institutions 

At the end of 2003 KIR S.A. decided
to extend the range of outsourcing
services offered by the so-called
"service in the creation and
circulation of digital information
carriers". Those services should,
according to KIR S.A., constitute an
essential factor supporting the
process of the reorganization of
functioning principles in different
types of institutions, storing relatively
large volumes of paper documents,
such as invoices, forms, technical
documents, personnel documents etc.   

The package of new services contains
the following elements:
• scanning paper documents;
• transforming information from

digital images of paper documents
into electronic messages;

• digital document archives;
• storing paper documents;
• verifying the correctness of infor-

mation contained in electronic
messages.
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Aby zapewnić świadczenie usług
rozliczeniowych, przygotowywać dane
do rozrachunku w sposób wiarygodny,
sprawny i bezpieczny, polityka perso-
nalna Krajowej Izby Rozliczeniowej
S.A. została podporządkowana i ściśle
skorelowana z misją i strategią Izby. 

W 2003 roku zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi skupione było wokół celu
ukształtowania kompetentnej kadry;
optymalnego spożytkowania tkwiące-
go w personelu potencjału pracy oraz
efektywnego pozyskiwania nowych
pracowników. 

Według stanu na 31 grudnia 2003
roku, zatrudnienie w Izbie wynosiło
ogółem 1021 osób (916 etatów). Pra-
cownicy zatrudnieni w Izbie są sto-
sunkowo młodzi – 69% zatrudnionych
nie ukończyło 40 lat. Wykształcenie
wyższe posiada 38% pracowników.
Spośród pozostałych, 60% to pracow-
nicy ze średnim wykształceniem,
z czego ponad 50% zatrudnionych ze

In order to provide clearing services
and to prepare data for clearing in a
way which is reliable, efficient and
safe, the personnel policy of KIR S.A.
has been subordinated and correlated
with the House's mission and strategy. 
HR management in 2003 was focused
on the aim of shaping competent
personnel, on the optimal use of the
employees' potential and on effective
ways of acquiring new personnel.

The employment at KIR S.A. was 1021
(916 regular posts), as of December
31, 2003. The House's personnel is
relatively young – 69% of the
employees are younger than 40. 38%
completed higher education. 60% of
the remaining personnel completed
secondary education, and 50% of the
employees with secondary education
are continuing their studies. 

In 2003 the House employed 64%
women and 36% men. 

Personnel policy

Polityka kadrowa

TTaabbeellaa 33.. WWiieekk oossóóbb zzaattrruuddnniioonnyycchh ww KKIIRR SS..AA..
TTaabbllee 33.. AAggee ooff eemmppllooyyeeeess iinn KKIIRR SS..AA..

Wiek/Age
Jednostki organizacyjne do 30 lat 30-40 lat 40-50 lat 50-60 lat ponad 60 lat razem
Organization units Up to 30 30-40 40-50 50-60 Over 60 Total
BRIR 435 216 180 76 3 910
Centrala/Head Office 12 43 26 28 2 111
Razem/Total 447 259 206 104 5 1021
Udział procentowy/Percentage 44 25 20 10 1 100

TTaabbeellaa 44.. WWyykksszzttaałłcceenniiee oossóóbb zzaattrruuddnniioonnyycchh ww KKIIRR SS..AA..
TTaabbllee 44.. EEdduuccaattiioonn ooff eemmppllooyyeeeess iinn KKIIRR SS..AA..

Wykształcenie/Education
Jednostki organizacyjne wyższe średnie inne razem
Organization units higher secondary other Total
BRIR 320 567 23 910
Centrala/Head Office 70 41 0 111
Razem/Total 390 608 23 1021
Udział procentowy/Percentage 38 60 2 100
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średnim wykształceniem jest obecnie
w trakcie uzupełniania wykształcenia. 

W 2003 roku w Izbie zatrudnio-
nych było 64% kobiet i 36% mężczyzn.

Szkolenia

Inwestowanie w pracowników co-
raz częściej traktowane jest nie jako
koszt, ale przede wszystkim składnik
aktywów, który należy rozwijać. Szko-
lenia są środkiem realizacji celów KIR
S.A. W 2003 roku pracownicy Izby by-
li głównie szkoleni z zakresu zagad-
nień merytorycznych związanych
z aktualizowaniem wiedzy na ich sta-
nowiskach pracy lub aktualizowa-
niem wiedzy związanej z powierzony-
mi im nowymi zadaniami. 

Wśród korzyści z przeprowadzania
szkoleń podkreślić należy: 
• zwiększenie zaangażowania – więk-

sza motywacja do pracy, 
• wykorzystanie nowo nabytych

umiejętności dla dobra Izby, 
• coraz lepsze identyfikowanie się

pracowników z Izbą, 
• poprawę komunikacji – wspólne

przebywanie na szkoleniu zbliża
i ułatwia wymianę poglądów, 

• sprzyjanie tworzeniu się dobrej at-
mosfery w Izbie, 

• tworzenie wizerunku Izby jako po-
żądanego pracodawcy – tego, który
inwestuje w kadrę (szczególnie u lu-
dzi ambitnych), 

• niską fluktuację kadr. 

Działania rozwojowe

Mając na uwadze nowe przedsię-
wzięcia, sprzyjające rozwojowi elek-
tronicznych rozliczeń bezgotówko-
wych oraz usług certyfikacyjnych, za-
istniała konieczność radykalnej zmia-
ny w zakresie zasobów personalnych
oraz orientacji biznesowej. Wyodręb-
niono pion sprzedaży usług Izby,
opierając jego wewnętrzną strukturę
na terenowych zespołach sprzedaży,
zlokalizowanych w BRIR.

Training

Having well-prepared, competent and
motivated staff is essential for staying
on the market and being competitive.
The employees' knowledge starts being
treated as a strategic resource of the
company.  
Investing in employees is more and
more often treated not as a cost, but
above all as a component of the
assets, which should be developed.
Training is a means of achieving aims
at KIR S.A. In 2003 the employees
were mainly trained in the issues
related to updating knowledge essen-
tial on their working positions or to
updating knowledge related to their
new tasks. 

Among the benefits from training
one should emphasize the following:
• increasing engagement – higher

motivation to work,
• using the newly-acquired abilities

for the benefit of the House,
• a stronger identification of the

employees with the House,
• improving communication –

meetings at trainings bring the
employees together and facilitate the
exchange of ideas,

• promoting a friendly atmosphere at
the House,

• creating the image of the House as
a desired employer – one who
invests in the personnel (especially
with ambitious people),

• low fluctuation of personnel.

Development activities

Bearing in mind new projects, which
facilitate the development of
electronic non-cash clearing and
certification services, the need arises
for a radical change in human
resources and business orientation. A
department of service sale was
created in the House, basing its
internal structure on regional sales
teams, located in BRIR.
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Przychody

W 2003 roku Krajowa Izba Rozlicze-
niowa S.A. uzyskała przychody ze
sprzedaży w wysokości 158,6 mln zł, tj.
o około 3% niższe niż w 2002 roku.
Przychody zostały obniżone w wyniku
udzielonych rabatów w wysokości 8,7
mln zł, tj. 5,5% przychodów ze sprzeda-
ży. Najpoważniejsze w 2003 roku pozy-
cje w przychodach ze sprzedaży usług
rozliczeniowych pochodziły z systemu
ELIXIR – 97,1 mln zł, z systemu SYBIR –
37,3 mln zł, a ze sprzedaży usług od-
czytu optycznego i interpretacji danych
(IMBIR, ZEFIR i eMIR) – 22,0 mln zł. 

Przychody z usług w systemie ELI-
XIR były o 10% wyższe w porównaniu
do 2002 roku. 

W związku z realizowaną polityką
ograniczania rozliczeń papierowych,
w 2003 roku w porównaniu do 2002
roku nastąpił spadek przychodów z ty-
tułu usług w systemie SYBIR o 17% oraz
w systemie odczytu optycznego o 19%.

W 2003 roku udział systemu ELI-
XIR w przychodach wzrósł do 61%,
systemu SYBIR spadł do 23%, a przy-
chody z usług odczytu optycznego
i interpretacji danych (IMBIR, ZEFIR
i eMIR) stanowiły około 14% przycho-
dów ze sprzedaży usług. 

Koszty

Koszty działalności operacyjnej
w 2003 roku wyniosły 119,5 mln zł
i były o 7,4 mln zł, tj. o prawie 6% niż-
sze niż w 2002 roku. Było to wynikiem
konsekwentnego prowadzenia przez
Izbę procesu racjonalizacji kosztów.

Wynik finansowy

Wysokie przychody ze sprzedaży
połączone z jednoczesną racjonaliza-

Revenues

In 2003, the National Clearing House
Co. obtained revenues from sales of
158,6 mln PLN, which was ca 3%
lower than In 2002. The revenues
were lowered due to the discounts for
8,7 mln i.e. 5,5% of the total revenue
from sales. The largest positions in
2003 were revenues from the sale of
clearing services: in the ELIXIR system
97,1 mln PLN, in the SYBIR system
37,3 mln PLN, and from the sale of
document scanning and ICR services
(IMBIR, ZEFIR and eMIR) 22,0 mln PLN.
Revenues from services in the ELIXIR
system were 10% higher than in
2002.
In relation to the policy of limiting
paper clearing, in 2003 there was a
decrease in revenues from services in
the SYBIR system by 17% and in the
document scanning system by 19%,
as compared with 2002. 
In 2003 the share of the ELIXIR
system in the revenue grew to 61%,
the SYBIR system fell to 23%, and the
revenues from the document
scanning and ICR services (IMBIR,
ZEFIR and eMIR) constituted ca 14%
of the total revenue from the sale of
services. 

Costs

The costs of operational activities in
2003 reached 119,5 mln PLN and
were lower by 7,4 mln PLN i.e. by
nearly 6% than in 2002. This was a
result of a consistent rationalization
of costs by the House. 

Net profit

High revenues from sales, together
with the rationalization of costs and

Financial and commercial results of the
activities of KIR S.A. in 2003 

Ekonomiczno-handlowe efekty
działalności KIR S.A. w 2003 roku
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cją kosztów, przy sumiennym wywią-
zywaniu się ze zobowiązań publicz-
noprawnych, zaowocowały wypraco-
waniem w 2003 roku zysku netto
w wysokości 23,8 mln zł. 

Od lat następuje systematyczny
wzrost wartości Spółki i jej funduszy
własnych. 

Osiągane wyniki finansowe oraz
wysoka efektywność ekonomiczna
majątku i kapitałów osiągane są przy
ciągłym obniżaniu opłat na usługi
świadczone przez Izbę. 

the scrupulous implementation of
public-legal obligations, led to a net
profit of 23,8 mln PLN in 2003.
For years there has been a steady
increase in the value of the Company
and its funds.  
The financial results achieved and the
high economic efficiency of the assets

and capitals of the House are
accompanied by constant cuts in
prices of KIR S.A.'s services.

TTaabbeellaa 55.. PPooddssttaawwoowwee wwsskkaaźźnniikkii eekkoonnoommiicczznnee ii ffiinnaannssoowwee KKIIRR SS..AA..
TTaabbllee 55.. TThhee bbaassiicc eeccoonnoommiicc aanndd ffiinnaanncciiaall iinnddeexx ooff KKIIRR SS..AA..

WWsskkaaźźnniikk//IInnddeexx DDeeffiinniiccjjaa//DDeeffiinniittiioonn 22000033
Wskaźnik płynności Majątek obrotowy/zobowiązania krótkoterminowe
Current Ratio Working assets/short-term liabilities 1,26
Współczynnik długu Zobowiązania ogółem/aktywa całkowite
Debt Ratio Total liabilities/total assets 0,32
Wskaźnik udziału kapitału własnego Kapitał własny/aktywa całkowite
w finansowaniu majątku
The share of equity in financing assets Equity/total assets 0,68
Stopa zysku netto Zysk netto/sprzedaż netto
Net profit Net profit/net sale 15,0%
Stopa zysku brutto Zysk brutto/sprzedaż netto
Gross profit Gross profit/gross sale 21,6%
Stopa rentowności kapitału własnego Zysk netto/kapitał własny
Return on Equity ROE Net profit/equity 31,9%
Stopa rentowności aktywów Zysk netto/aktywa całkowite
Return on Assets ROA Net profit/total assets 21,9%
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
jest nowoczesną, solidną, godną za-
ufania oraz działającą zgodnie
ze standardami i normami Unii
Europejskiej instytucją, która od wielu
lat zajmuje uznaną i stabilną pozycję
na rynku polskim. 

Izba świadczy swoim klientom
usługi o najwyższej jakości, czego
potwierdzeniem jest fakt, że w 2003
roku Business Centre Club i Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej
nadały, w VI edycji konkursu „Medal
Europejski dla Usług”, medal
Europejski dla KIR S.A. za systemy:
ELIXIR, SZAFIR, IMBIR i ZEFIR. 

Warto podkreślić także, że KIR
S.A., już kolejny rok z rzędu, tym ra-
zem za swoje wyniki osiągnięte
w 2003 roku, znalazła się w prestiżo-
wym gronie „Gazel Biznesu 2003”
gazety „Puls Biznesu”, czyli przedsię-
biorstw, które osiągają bardzo dobre
wyniki finansowe, dynamicznie się
rozwijają oraz są rzetelnymi partne-
rami biznesowymi. 

O atrakcyjności produktów Izby
świadczy przyznanie Koalicji na rzecz
Polecenia Zapłaty, w której uczestniczy
także KIR S.A., Nagrody Specjalnej
„Alicja 2003” miesięcznika „Twój Styl”. 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
nagrodzona została Nagrodą Główną
ogólnopolskiego konkursu „Lew wśród
Pracodawców” przyznaną przez ING
Employee Benefits i Puls Biznesu. Ce-
lem konkursu było wyróżnienie firm,
w których wprowadzony został system
świadczeń dodatkowych adekwatny do
potrzeb pracowników. 

Dobry wizerunek Izby potwierdza
od lat prowadzone przez Instytut
PENTOR badanie dotyczące opinii
bankowców o działalności instytucji
sektora bankowego, w którym po raz
szósty z rzędu, Krajowa Izba Rozlicze-
niowa S.A. znalazła się na pierwszym
miejscu wśród najlepiej ocenianych
firm tego sektora.

The National Clearing House Co. is
a modern, reliable, trustworthy insti-
tution, operating in compliance with
the demands and norms of the EU,
which for many years has been occu-
pying a recognized and stable posi-
tion on the Polish market. 
The House offers its clients the highest-
quality services, which is supported by
the fact that in 2003 the Business
Centre Club and the European
Integration Committee Office awarded
the European medal to KIR S.A. for the
following systems: ELIXIR, SZAFIR,
IMBIR and ZEFIR in the 6th edition of
the "European Medal for Services".
It is also worth noticing that KIR S.A.
found itself again among the
prestigious "Gazelles of Business
2003", that is, the companies which
achieve very good financial results,
develop in a dynamic way and are
reliable business partners, this time
for the results achieved in 2003. 
The attractiveness of the House's
products is proved by the fact that the
Coalition for Direct Debit, of which
KIR S.A. is a member, was awarded
the special "Alice 2003" Prize by the
"Twój Styl" monthly. 
The National Clearing House Co. was
awarded the Main Prize at the national
competition "Lion among Employers".
The aim of the competition was to
identify companies in which a system of
additional benefits appropriate for the
employees' needs was implemented.
The wide variety and diversity of addi-
tional benefits offered to employees is
an important motivating factor. 
The good image of the House is
confirmed by the survey conducted for
years by PENTOR institute, concerning
the opinion of bankers on the activities
of institutions in the banking sector.
This year the National Clearing House
Co. found itself in the first position
among the best-evaluated companies
in the sector for the sixth time.

Awards

Nagrody
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System EuroELIXIR

Z perspektywy europejskiej obszar
płatności detalicznych, stanowiący
podstawowe pole działania Krajowej
Izby Rozliczeniowej S.A., podlega dy-
namicznym zmianom. Związane są
one z budową jednolitego obszaru
płatniczego w euro, określanego
akronimem SEPA (Single Euro Pay-
ment Area). 

W świetle przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, zajęcie odpowied-
niego miejsca w europejskim systemie
płatności detalicznych stanowi główny
cel strategiczny Izby. Jego realizacja
wymaga szeregu działań dostosowaw-
czych, pozwalających na włączenie się
w proces harmonizacji systemów płat-
niczych krajów członkowskich. W zwią-
zku z planowanym przystąpieniem Pol-
ski do Unii Gospodarczo-Walutowej
w dalszej perspektywie działania do-
stosowawcze obejmować będą także
zakończenie rozliczeń w złotych. 

Odpowiedzią Izby na sformułowa-
ne powyżej strategiczne wyzwania
jest decyzja o budowie systemu Euro-
ELIXIR, przeznaczonego do rozliczeń
w euro. Uruchomienie systemu jest
możliwe dzięki decyzji Narodowego
Banku Polskiego o uruchomieniu sys-
temu SORBNET-EURO – systemu
RTGS umożliwiającego rozliczanie
krajowych płatności wysokokwoto-
wych w euro na zasadach analogicz-
nych do obecnego systemu SORBNET.
Planowane uruchomienie obu syste-
mów rozliczających euro ma nastąpić
w listopadzie 2004 roku. 

Zgodnie z założeniami system Eu-
roELIXIR, stworzony w oparciu o ist-
niejącą infrastrukturę systemu ELIXIR,
będzie umożliwiał rozliczanie zarów-
no płatności krajowych, jak i trans-
granicznych. W zakresie rozliczeń
krajowych zasady funkcjonowania
systemu będą zbliżone do obecnych
rozliczeń w złotych – na zakończenie

EuroELIXIR System

From the European perspective, the
field of retail payments, which is the
main area of activity of the National
Clearing House Co., has been
undergoing dynamic changes for
some time. These are related to the
construction of a unified payment
area in euro, referred to as SEPA
(Single Euro Payment Area).
In the light of the Polish accession to
the European Union, occupying an
adequate position in the European
system of retail payment is the main
strategic aim of the House. Fulfilling
this aim requires many adaptation
activities, allowing the beginning of the
process of harmonizing the payment
systems with other Member States. Due
to Poland's planned accession to the
Economic and Monetary Union, the
adaptation procedures will also involve
withdrawal from clearing in PLN in the
future.
The House's answer to the above
strategic challenges is the decision to
create the EuroELIXIR system, aimed at
payments in euro. The implementation
of the system is possible due to the
decision of the National Bank of
Poland to activate the SORBNET-EURO
– the RTGS system enabling the
clearing of high value domestic
payments in euro on a similar basis to
the current SORBNET system. The
planned activation of both euro
clearing systems is supposed to take
place in November 2004. 
It is assumed that EuroELIXIR, created
on the basis of the existing
infrastructure of the ELIXIR system, will
allow for clearing both national and
international payments. Within
national clearings the principles of its
operation will be similar to the current
clearings in PLN, and at the end of
clearing sessions the House will
calculate net balance, which will be

Pursuing strategies

Realizacja strategii



RR aa pp oo rr tt  RR oo cc zz nn yy

22 00 00 33
AA nn nn uu aa ll  RR ee pp oo rr tt

31

sesji rozliczeniowych Izba wyliczać
będzie salda netto, które będą przed-
miotem rozrachunku w systemie
SORBNET-EURO. Rozliczenia trans-
graniczne rozliczane będą w ramach
pierwszej paneuropejskiej izby rozli-
czeniowej – STEP2. Dostęp do tego
systemu możliwy będzie dzięki peł-
nieniu przez Narodowy Bank Polski
roli pośrednika pomiędzy uczestnika-
mi systemu EuroELIXIR a STEP2,
w którym NBP będzie brał udział jako
uczestnik bezpośredni. Dzięki wyko-
rzystaniu międzynarodowego stan-
dardu komunikatu MT 103 system
EuroELIXIR będzie kompatybilny z in-
nymi systemami płatności w euro. 

Stworzenie systemu EuroELIXIR po-
zwoli na wykorzystanie przez Izbę
możliwości pojawiających się w związ-
ku z powstawaniem SEPA, przy jedno-
czesnym wsparciu działających w Pol-
sce banków w działaniach mających
na celu dostosowanie się do związa-
nych z tym nowych wymagań. 

Gwarancja rozrachunku

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
29 kwietnia 2002 roku otrzymała od
Narodowego Banku Polskiego zalece-
nie, aby nie później niż do 31 grudnia
2004 roku dostosować system ELIXIR
do spełniania zasady gwarancji rozra-
chunku, czyli zapewnienia terminowe-
go zakończenia dziennych rozliczeń
w przypadku niezdolności do uregulo-
wania zobowiązania przez uczestnika
o największej pozycji debetowej netto. 

Funkcjonalność ta zostanie zaim-
plementowana w systemie ELIXIR od
listopada 2004 roku. W wybranym
modelu gwarantowania rozrachunku
tak jak dotychczas każdy z uczestni-
ków rozliczeń będzie zobowiązany do
zabezpieczania zobowiązań wynika-
jących z rozliczeń we własnym zakre-
sie. Zlecenia, które nie zostaną po-
kryte przez prezentujących je uczest-
ników, będą przez Izbę wycofywane
z rozliczeń i zwracane do nadawców.
Nowy mechanizm zastąpi stosowaną
obecnie procedurę wykluczania z roz-
liczeń całego banku wraz ze wszystki-

the object of clearing in the SORBNET-
EURO system. International payments
will be cleared within the first Pan-
European Automated Clearing House
– STEP2. Access to the system will be
possible thanks to The National Bank
of Poland, which will perform the role
of an intermediary between the
members of the EuroELIXIR system
and STEP2, in which NBP will act as
direct participant. Due to the use of
the international MT 103 message
standard the EuroELIXIR system will be
compatible with other euro payment
systems.
The creation of the EuroELIXIR system
will make it possible for the House to
benefit from the opportunities arising
on the occasion of the creation of
SEPA, with the simultaneous support
of banks operating in Poland in
activities aimed at adapting to new
challenges that it involves.

Settlement finality

On April 29, 2002, the National
Clearing House Co. received from The
National Bank of Poland the
recommendation to adapt the ELIXIR
system to fulfill the principle of
settlement finality, that is, to ensure
the timely ending of daily clearing in
the case when the participant with the
highest net debt position is unable to
cover the liability, by December 31,
2004.

This function will be implemented into
the ELIXIR system from November
2004 onwards. In the selected model
of settlement finality, every participant
of the clearings will be obliged, just as
it is the case now, to secure the
liabilities resulting from the clearings
on his own. The payments which will
not be covered by the participants who
present them will be excluded from the
clearing and returned to the senders.
The new mechanism will replace the
currently used procedure of
withdrawing a whole bank from
clearing with all the payments
involved, a procedure which causes the
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mi dotyczącymi go zleceniami, która
ze względu na możliwość wystąpienia
„efektu domina” wpływa na wzrost
ryzyka systemowego. 

Uruchomienie mechanizmu gwa-
rantującego rozrachunek zwiększy
płynność rozliczeń i pozwoli Izbie na
dołączenie do grona nielicznych
w Europie detalicznych izb rozlicze-
niowych spełniających wymagania
stawiane przed systemami wysoko-
kwotowymi. 

Prace standaryzacyjne
KIR S.A.

Działania KIR S.A. w zakresie stan-
daryzacji Izby obejmują kreowanie
nowych standardów w sektorze ban-
kowym oraz aktywność we wprowa-
dzaniu nowych produktów. Należy do
nich zaliczyć system EuroELIXIR dedy-
kowany do prowadzenia rozliczeń
krajowych oraz transgranicznych
w euro, zastosowanie standardu XML
w bankowych systemach informatycz-
nych czy też przelew z potwierdze-
niem. Prowadzone są również prace
zmierzające do wprowadzenia stan-
dardu zapisu informacji w polu Tytu-
łem standardowego formularza, przy
wykorzystaniu kodów kreskowych,
jedno- i dwuwymiarowych. KIR S.A.
zajmuje się również propagowaniem
standardów europejskich np. formula-
rza IPI w polskim sektorze bankowym. 

Począwszy od 2001 roku KIR S.A.
koordynuje proces wdrażania stan-
dardowych formularzy zleceń płatni-
czych w krajowym systemie płatniczym
oraz prowadzi weryfikację wzorów
formularzy pod kątem zgodności
z Polską Normą PN-F-0110*. W 2003
roku wydanych zostało 50 opinii
o zgodności projektów druków formu-
larzy z normą lub sprecyzowane zo-
stały uwagi i zalecenia. Wykonano 11
testów praktycznego przetwarzania
standardowych formularzy w izbach
regionalnych. Efektem tych prac jest

increase of system risk, as it makes the
"domino effect" possible.  
The implementation of the mechanism
of settlement finality will increase the
smoothness of clearing and it will
allow the House to join the few retail
clearing houses in Europe fulfilling the
requirements set to high value
systems. 

Standardization work
at KIR S.A. 

The activities of KIR S.A. in the field of
the House's standardization involve
the creation of new standards in the
banking sector and the active
participation in the introduction of new
products. These include the EuroELIXIR
system, designed to conduct national
and international payments in euro,
the implementation of the XML
standard in banking IT systems or the
transfer with confirmation. The House
is also working on standardizing the
inclusion of information in the "Sender
to Receiver Information" field of a
traditional form, using one- and two-
dimensional bar codes. KIR S.A. also
promotes European standards e.g. the
IPI form in the Polish banking sector.

Since 2001, KIR S. A. has been coordi-
nating the process of implementing
standard forms of payment instruction
in the domestic payment system and it
executes the verification of the models
of form as to their compliance with the
Polish Norm PN-F-0110*. In 2003, 50
opinions about the compliance of form
models with the norm were issued,
and remarks or recommendations we-
re specified. 11 tests in the practical
processing of standard forms in regio-
nal Houses were carried out. The re-
sult of this work has been an increase
in the share of standard documents in
total clearings from 40% in December
2002 to nearly 62% in December
2003. 

* Poradnik „Standardowe formularze zleceń płatni-
czych” i indeks rekomendowanych producentów do-
stępny jest na stronach internetowych Izby: www. kir.
com. pl

* The guide "Standard Payment Instruction Forms"
and an index of recommended products is available
on the KIR S.A. website: www.kir.com.pl
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zwiększenie w rozliczeniach udziału
dokumentów standardowych z 40%
w grudniu 2002 roku do blisko 62%
w grudniu 2003 roku. 

Przedstawiciele Izby uczestniczą
w pracach Rady oraz Komitetu ds. Sys-
temu Płatniczego, Zespołu ds. Standa-
ryzacji Dokumentów Bankowych oraz
Komitetach Technicznych nr 182 i 271
działających w ramach Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego. 

Przyspieszenie prac standaryzacyj-
nych i skala wdrożeń stworzyły realne
przesłanki dla wprowadzenia no-
wych, jednolitych numerów banko-
wych (NRB) odpowiadających wymo-
gom Unii Europejskiej, ograniczenie
roli systemu SYBIR na rzecz pełnej
elektronizacji rozliczeń z powszech-
nym wykorzystaniem cyfrowych syste-
mów optycznego odczytu informacji
z dokumentów papierowych. Izba na
bieżąco monitoruje i wspiera wdraża-
nie Nowego Numeru Rachunku Ban-
kowego (NRB). 

Stworzone zostały również warun-
ki do wszechstronnego korzystania
z systemu certyfikacji kluczy SZAFIR. 

Representatives of the House partici-
pate works of the Council and Com-
mittee for the Payment System, the
Working Group for the Standardiza-
tion of Banking Documents, as well as
Technical Committees no 182 and
271, existing within the Polish Com-
mittee for Normalization. 
An acceleration of the standardization
work and the range of implementa-
tions created ideal conditions both for
the introduction of new standardized
banking account numbers (NRB),
compliant with the EU norms, and for
limiting the role of the SYBIR system
for the benefit of a full implementa-
tion of modern IT solutions into cle-
aring, with common use of electronic
image processing systems for paper
documents. The House is permanently
monitoring and supporting the imple-
mentation of the New Banking Acco-
unt Number (NRB). 
Adequate conditions have also been
created to benefit extensively from the
SZAFIR system for public key
certificates authorization. 
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Sprawozdanie obejmuje drugi rok
działania Rady Nadzorczej KIR S.A. V
Kadencji. 

Rada wykonując swoje funkcje sta-
tutowe i nadzorcze podjęła 29
uchwał. 

Członkowie Rady Nadzorczej brali
udział także w merytorycznych Zespo-
łach Roboczych powołanych przez Ra-
dę, w celu wyrażania opinii w zakre-
sie funkcjonowania systemu płatni-
czego, a także rekomendowali przyję-
cie na uczestników rozliczeń Banku
Współpracy Europejskiej S.A. (przy-
wrócenie do rozliczeń) i MHB Banku
Polska S.A. 

Ponadto Rada rozpatrywała za-
gadnienia współpracy międzybanko-
wej, mając wpływ na prawidłowość
i sprawność funkcjonowania KIR S.A. 

Rada koncentrowała swą działal-
ność na: 
1. Bieżącym monitorowaniu realizacji

Planu Finansowego Spółki na 2003
rok. 

2. Kształtowaniu polityki cenowej
sprzyjającej elektronizacji rozliczeń. 

3. Działaniach KIR S.A., wynikających
z zalecenia NBP, w zakresie zapew-
nienia gwarancji rozrachunku
w systemie ELIXIR do końca 2004
roku.

4. Zmianach w organizacji funkcjono-
wania Izby na przełomie lat
2003/2004.

5. Rozpatrzeniu informacji Zarządu
m.in. takich jak: 

• posiedzeń Rady do spraw Systemu
Płatniczego, 

• stanu wdrażania systemów IMBIR,
SZAFIR oraz ZEFIR, 

• korzystania z dodatkowych usług
świadczonych w ramach systemów
rozliczeniowych Izby (IMBIR, ZEFIR
oraz eMIR), 

• udziału Izby w przedsięwzięciach
standaryzacyjnych, 

This report covers the second year of
activities of the Supervisory Board of
KIR S.A., 5th term of office. 
The board performing its statutory
and supervisory functions passed 29
resolutions.  
The Members of the Supervisory Board
also participated in the working groups
appointed by the Board in order to
issue opinions on the functioning of the
payment system. In addition, they
recommended the acceptance of the
following new participants into the
clearing system:  Bank Współpracy
Europejskiej S.A. (restored to clearing)
and MHB Bank Polska S.A. 
The Board also reviewed issues
relating to interbank co-operation,
affecting the correctness and
efficiency of operations by KIR S.A. 

The Supervisory Board concentrated
its activities on:
1. The regular monitoring of the

execution of the company's
financial plan for 2003.

2. Establishing a pricing policy that
encourages electronic clearing. 

3. The activities of KIR S.A. resulting
from the recommendations of the
National Bank of Poland with
respect to ensuring a guarantee of
settlement in the ELIXIR system by
the end of 2004. 

4. Changes in the organization of
House at the end of 2003 and the
beginning of 2004. 

5. Reviewing information from the
Management Board on: 

• the Board's Meetings on the
Payment System,

• the state of the implementation of
the IMBIR, SZAFIR and ZEFIR
systems,

• using additional services offered
within the House's clearing systems
(IMBIR, ZEFIR and eMIR),

Report of the Supervisory Board of KIR S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej KIR S.A. 
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• wdrażania nowego standardu nu-
meru rachunku bankowego, 

• eliminacji dokumentów papiero-
wych z rozliczeń międzybanko-
wych, 

6. Restrukturyzacji BRIR. 

Ważnymi zadaniami realizowany-
mi przez KIR S.A. w 2003 roku było:
osiągnięcie znaczącego postępu
w elektronizacji rozliczeń, zwiększe-
nie bezpieczeństwa funkcjonujących
systemów rozliczeniowych poprzez
oddanie do użytku nowej siedziby KIR
S.A. wyposażonej w sprzęt informa-
tyczny nowej generacji, uzyskanie
aprobaty co do koncepcji wdrożenia
mechanizmu gwarancji rozrachunku,
rozpoczęcie prac nad wdrożeniem
systemu EuroELIXIR oraz rozpoczęcie
analiz nad restrukturyzacją. 

• The House's participation in
standardization activities,

• The implementation of the new
standardized bank account
numbers  

• The elimination of paper
documents from interbank clearing,

6. The Restructuring of BRIR.

KIR S.A. carried out the following
important tasks in 2003: it made
significant progress in the
implementation of IT solutions into
clearing, it increased the safety of the
functioning clearing systems by
moving to the new seat of KIR S.A.,
equipped with modern IT technology,
it obtained the approval for the
implementation of the settlement
finality mechanism, it began work on
implementing the EuroELIXIR system
and it began the analysis of
restructurization.  
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Sprawozdanie obejmuje pierwszy
rok działania Zarządu Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A. V kadencji i doty-
czy realizacji zadań w 2003 roku. 

Do najważniejszych prac zrealizo-
wanych bądź rozpoczętych przez Izbę
w 2003 roku zaliczyć należy: 
1. Realizację zadań związanych z peł-

ną elektronizacją rozliczeń, w tym
wdrożenie od 1 lipca 2003 roku
możliwości wycofania się z rozli-
czeń w systemie SYBIR banków ze
wszystkimi swoimi jednostkami
oraz współpraca ze środowiskiem
bankowym w zakresie przygotowa-
nia się do całkowitego zakończenia
od 1 lipca 2004 roku rozliczeń mię-
dzybankowych w systemie SYBIR. 

2. Realizację największego w historii
Izby programu inwestycyjnego wy-
datnie podnoszącego bezpieczeń-
stwo funkcjonujących systemów –
oddanie do użytku nowej siedziby. 

3. Przyjęcie, przez Narodowy Bank Pol-
ski i Radę Nadzorczą Izby, po prze-
prowadzonej konsultacji z bankami,
koncepcji zapewnienia gwarancji
rozrachunku. 

4. Rozpoczęcie prac nad budową sys-
temu EuroELIXIR. 

5. Prowadzenie działań w zakresie re-
strukturyzacji BRIR. 

6. Przygotowanie i sprzedaż nowych
usług na bazie sieci BRIR. 

7. Rozszerzenie sprzedaży usług świad-
czonych w ramach systemu SZAFIR. 

8. Wdrożenie według nowych zasad
usługi przekazywania dokumentów
bankowych między oddziałami ban-
ków. 

9. Wdrożenie nowych produktów:
eMIR, GOBI oraz MPS. 

Izba osiągnęła pozytywne wyniki
ekonomiczno-finansowe działalności
w 2003 roku, zapewniając odpowied-
ni zwrot na kapitale dla akcjonariu-
szy, jak i dalszy rozwój Izby. 

This report covers the first year of the
activities of the Management Board
for the National Clearing House Co.,
5th term of office, and relates to the
performance of tasks in 2003. 

The most important work carried out or
started by the House in 2003 includes: 
1. Executing work related to the full

implementation of IT solutions into
the clearing system, including the
implementation since July 1, 2003,
of the opportunity to abandon cle-
aring in the SYBIR system for banks
with all their branches, as well as
the co-operation with the banking
sector in the field of preparations for
the completion of interbank clearing
in the SYBIR system by July 1, 2004. 

2. Executing of the biggest investment
project in the House's history, which
greatly improves the safety of the
functioning systems – moving to the
new seat.

3. Accepting by the National Bank of
Poland and the Supervisory Board
of the strategy of ensuring settle-
ment finality, after consultations
with banks.

4. Beginning of work on the EuroELI-
XIR system.

5. Carrying out work in the restructu-
ring of BRIR. 

6. Preparation and sale of new servi-
ces on the basis of the BRIR ne-
twork.

7. Extending the range of services of-
fered within the SZAFIR system. 

8. Implementing, in accordance with
new regulations, the service of
transmitting banking documents
among bank branches. 

9. Implementing new products: eMIR,
GOBI and MPS. 

In 2003, the House achieved positive
financial results, ensuring an adequ-
ate return on capital for the sharehol-
ders, as well as further development
of the House. 

Report of the Management Board of KIR S.A.

Sprawozdanie Zarządu KIR S.A. 
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Izba bez zakłóceń obsługiwała
międzybankowy system rozliczeń na
przełomie lat 2003/2004. Analogicz-
nie jak ostatniego dnia 2002 roku –
31 grudnia 2003 roku funkcjonował
system ELIXIR z dwoma, zamiast
trzech, sesjami rozliczeniowymi i nie
były przeprowadzane rozliczenia
w systemie SYBIR. 

W roku 2004 działania KIR S.A.
będą skoncentrowane na uruchomie-
niu rozliczeń w euro. Dzięki urucho-
mieniu systemu EuroELIXIR działające
w Polsce banki będą mogły zminima-
lizować koszty detalicznych rozliczeń
w euro, co jest zgodne zarówno
z obowiązującymi w Unii Europejskiej
regulacjami prawnymi, jak i mający-
mi charakter samoregulacji działa-
niami środowiska bankowego na fo-
rum europejskim. 

KIR S.A serviced the interbank clearing
system without disruption at the end
of 2003 and the beginning of 2004.
On December 31, 2003, as on the
last day of 2002, the ELIXIR system
functioned with two, instead of three,
clearing sessions, and no clearing was
conducted in the SYBIR system. 
In 2004, the activities of KIR S.A. will
concentrate on implementation cle-
aring in euro. Due to the launching of
the EuroELIXIR system, banks operating
in Poland will be able to minimize the
costs of retail clearing in euro, which is
compliant with both the EU legal regu-
lations and the activities aimed at self-
regulation of the banking sector in the
European environment. 
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Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej
oraz Zarządu 

Przeprowadziliśmy badanie spra-
wozdania finansowego KIR S. A. z sie-
dzibą w Warszawie przy ul. Cypryj-
skiej 72, na które składa się: 
– wprowadzenie do sprawozdania fi-

nansowego, 
– bilans sporządzony na dzień 31

grudnia 2003 r., który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się su-
mą 109.076.200,46 zł, 

– rachunek zysków i strat za rok obro-
towy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2003 r. do dnia 31 gru-
dnia 2003 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 23.849.560,80 zł, 

– zestawienie zmian w kapitale wła-
snym za rok obrotowy od 1 stycznia
2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
wykazujące spadek kapitału wła-
snego o kwotę 1.697.439,20 zł, 

– sprawozdanie z przepływów pienięż-
nych, wykazujące spadek stanu środ-
ków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego obejmującego okres od
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia
2003 r. o kwotę 22.224.214,97 zł, 

– dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Za sporządzenie tego sprawozdania

finansowego i sprawozdania z działal-
ności odpowiada kierownik jednostki. 

Naszym zadaniem było zbadanie
i wyrażenie opinii o rzetelności, pra-
widłowości i jasności tego sprawoz-
dania finansowego oraz prawidłowo-
ści ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowe-
go przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień: 
– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze-

śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694); 

– norm wykonywania zawodu biegłe-
go rewidenta, wydanych przez Kra-
jową Radę Biegłych Rewidentów.
Badanie sprawozdania finansowego

zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy

To the Shareholders, the Supervisory
Board and the Management Board of
the National Clearing House Co. 
We have performed an audit of the fi-
nancial statements of the National
Clearing House Co., based in War-
saw, in 72 Cypryjska Str. The audit
comprises: 
– the introduction to the financial sta-

tement, 
– the balance sheet as of December

31, 2003, with assets and liabilities
totalling 109.076.200,46 PLN 

– the profit and loss account for the
business year covering the period
from January 1, 2003, to December
31, 2003, showing the net profit of
23.849.560,80 PLN, 

– the balance sheet of the changes in
equity for the business year cove-
ring the period from January 1,
2003, to December 31, 2003, sho-
wing the net decrease in equity
amounting to 1.697.439,20 PLN, 

– the cash flow statement for the busi-
ness year covering the period from
January 1, 2003, to December 31,
2003, showing the net decrease in
cash amounting to 22.224.214,97
PLN, 

– additional notes and explanations. 
The chief of the unit was responsible
for preparing this financial statement
and the activity statement. 

Our task was to check the financial
statement and issue an opinion on its
accuracy, correctness and clarity and
on the correctness of the accounting
records on which the statement was
based. 
We carried out the audit of the finan-
cial statement in accordance with: 
– Charter 7 of the Law on Accountan-

cy dated September 29, 1994 (Law
Journal from 2002, No. 76, item
694) 

– The auditing standards issued by the
National Council of Auditors; 

Chartered Auditor's Opinion 

Opinia biegłego rewidenta
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w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie
opinii o sprawozdaniu. W szczególności
badanie obejmowało sprawdzenie po-
prawności zastosowanych przez jed-
nostkę zasad (polityki) rachunkowości
i znaczących szacunków, sprawdzenie
w przeważającej mierze w sposób wy-
rywkowy –  dowodów i zapisów księgo-
wych, z których wynikają liczby i infor-
macje zawarte w sprawozdaniu finan-
sowym, poprawność zastosowanych
przez jednostkę zasad rachunkowości
i szacunków, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło
wystarczającej podstawy do wyraże-
nia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane spra-
wozdanie finansowe, obejmujące da-
ne liczbowe i objaśnienia słowne: 
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie

informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej
jednostki na dzień 31 grudnia 2003
roku, jak też jej wyniku finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2003
roku do 31 grudnia 2003 roku, 

– sporządzone zostało, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie
z określonymi w powołanej ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości
oraz na podstawie prawidłowo pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepi-
sami prawa i postanowieniami sta-
tutu jednostki. 
Sprawozdanie z działalności jed-

nostki jest kompletne w rozumieniu
art, 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo-
ści, a zawarte w nim informacje, po-
chodzące ze zbadanego sprawozda-
nia finansowego, są z nim zgodne.

We planned and carried out the audit in
a way allowing us to establish a rational
certainty, enabling us to express an opi-
nion on the statement. In particular, the
audit involved an investigation into the
correctness of the accounting and signi-
ficant assessment policy adopted by the
unit, checking, largely by the random
method, of book-keeping entries and
receipts concerning the sums and infor-
mation contained in the financial state-
ment, the correctness of the accounting
and assessment methods adopted, as
well as a general evaluation of the fi-
nancial statement. 
In our opinion, the audit provided
adequate basis for issuing a reliable
opinion. 
In our opinion, the attached financial
statement, including numerical data
and verbal explanations: 
– Presents a true and clear view on all

information essential for the asses-
sment of the financial situation of
the Company as of 31 December,
2003, as well as its performance for
the business year covering the pe-
riod from January 1, 2003 to De-
cember 31, 2003. 

– Was prepared in all essential aspects
in line with the accounting regula-
tions contained in the above-menti-
oned Law on Accountancy and on
the basis of properly kept accoun-
ting records. 

– Complies with the law and Compa-
ny Articles which influence the con-
tents of the financial statement. 

The statement of the company activi-
ties is complete, In accordance with
the Law on Accountancy (art. 49 par.
2), and the information it includes, ta-
ken from the examined financial sta-
tement, are consistent with it. 

Biegły rewident
Krystyna Motławska, nr ewid. 2633/647

Warszawa, 16 luty 2004 r.

Podmiot uprawniony do badań sprawozdań
finansowych Nr 84

Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Wiceprezes Zarządu

Jan Motławski
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
ASSETS At the start of the year At the end of the year

A. Aktywa trwałe
A.Fixed assets 46 140 83 801

I. Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets 7 355 13 755

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Tangible fixed assets 35 764 67 290

III. Należności długoterminowe
Long-term receivables - -

IV. Inwestycje długoterminowe
Long-term investments 50 -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Long-term accruals 2 971 2 756

B. Aktywa obrotowe
Working assets 47 160 25 275

I. Zapasy
Stocks 114 2

II. Należności krótkoterminowe
Short-term receivables 16 734 16 232

III. Inwestycje krótkoterminowe
Short-term investments 29 878 7 653

IV. Rozliczenia międzyokresowe 
Deferred expenditure 434 1 388

OGÓŁEM AKTYWA
TOTAL ASSETS 93 300 109 076

B I L A N S  w  t y s .  z ł
B A L A N C E S H E E T  i n  t h d  P L N
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
LIABILITIES At the start of the year At the end of the year

A. Kapitał własny
Equity 76 399 74 702

I. Kapitał podstawowy
Share capital 5 445 5 445

II. Kapitał zapasowy
Supplementary capital 4 526 4 545

III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Reserve capital and revaluation surplus 259 240

Pozostałe kapitały rezerwowe 
Other reserve capital funds 35 879 40 622

IV. Zysk lat ubiegłych
Profit of previous years 2 048 -

V. Zysk netto za rok obrotowy
Net profit for accounting year 28 242 23 850

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Liabilities and provisions for liabilities 16 901 34 374

I. Rezerwy na zobowiązania 
Provisions for liabilities 7 875 14 315

II. Zobowiązania krótkoterminowe
Short-term liabilities 8 988 20 023

III. Rozliczenia międzyokresowe
Deferred income 38 36

OGÓŁEM PASYWA
TOTAL LIABILITIES 93 300 109 076



S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

Treść informacji Stan na początek roku Stan na koniec roku
Description As at the start of year As at the year of end

A. Przychody (I+II+III)
Revenues (I+II+III) 167 890 161 070

I. Przychody netto ze sprzedaży
Net sales revenues 164 441 158 642

1. Przychód netto ze sprzedaży produktów
Net revenue from sale of products 163 690 158 474

2. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
Revenue from sale of goods and materials 751 168

II. Pozostałe przychody operacyjne
Other operational revenues 35 677

1. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
Revenue from the sale of fixed assets 15 4

2. Pozostałe przychody operacyjne
Remaining operational revenues 20 673

III. Przychody finansowe
Financial revenues 3 414 1 751

1. Odsetki uzyskane
Interest received 2 622 1 321

2. Pozostałe
Other 792 430

B. Koszty (I+II+III) 
Costs (I+II+III) 128 144 126 760

I. Koszty działalności operacyjnej
Operating costs 126 919 119 511

1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Value of goods and material sold 706 132

2. Koszty wg rodzaju/Costs by type 126 213 119 379

II. Pozostałe koszty operacyjne
Other operating costs 445 7 185

1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
Value of fixed assets sold - -

2. Pozostałe koszty operacyjne
Other operating costs 445 7 185

III. Koszty finansowe/Financial costs 780 64
1. Aktualizacje wartości inwestycji

Investments'  revaluation - 50
2. Odsetki do zapłacenia

Interest to be repaid 417 14
3. Pozostałe

Other 363 -

R A C H U N E K  Z YS KÓ W  I  S T R AT  w  t y s .  z ł
P R O F I T  A N D  LO S S  A C C O U N T  i n  t h d  P L N
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

Treść informacji Stan na początek roku Stan na koniec roku
Description As at the start of year As at the year of end

C. Zysk brutto na działalności gospodarczej (A-B)
Gross profit on business activity (A-B) 39 746 34 310

1. Zyski nadzwyczajne
Extraordinary gains - -

2. Straty nadzwyczajne
Extraordinary losses - -

D. Zysk brutto (C+C1-C2)
Gross profit (C+C1-C2) 39 746 34 310

E. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Mandatory decreases 11 505 10 461

1. Podatek dochodowy od osób prawnych
Corporate income tax 12 305 10 461

2. Pozostałe obciążenie wyniku
Other decreases -800 -

F. Zysk netto (D-E)
Net profit (D-E) 28 241 23 849
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

TREŚĆ Rok obrotowy 2002 Rok obrotowy 2003
Definition Sum for account year 2002Sum for account year 2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Cash flow from operational activity

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 
Net financial result (profit/loss) 28 241 713,68 23 849 560,80

II. Korekty o pozycje/Corrections 17 017 035,20 25 523 770,63
1. Amortyzacja/Depreciation  15 737 908,48 20 075 125,37

2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
Profit/loss from currency rate differences 563 738,04

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Interest and participation In profits

(dividends) -1 068 906,38 -1 250 498,46

4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej
Profit/loss from investments  97 679,41 286 896,02

5. Zmiana stanu rezerw/Change in reserves 2 570 608,21 6 440 337,99

6. Zmiana stanu zapasów/Change in stocks 936 624,68 113 241,95

7. Zmiana stanu należności
Change in receivables 118 717,09 501 489,21

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz fund.spec.
Change in short-term liabilities (excl.loans
and credits) and special funds -1 188 416,78 98 700,12

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Change in deferred expenditure  -450 917,55 -741 521,57

10. Inne korekty 
Other corrections -300 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
Net cash flow from operational 
activities (I+/-II)  45 258 748,88 49 373 331,43

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash flow from investments  

I. Wpływy/Revenues 1 483 150,35 1 254 498,46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

oraz rzeczowych aktywów trwałych
Transfer of intangible assets and tangible
fixed assets trwałych  15 346,00 4 000,00

2. Wpływ aktywów finansowych
In-flow of financial assets 1 467 804,35 1 250 498,46

a) z jednostk powiązanych
from associated units 0,00 0,00

b) z pozostałych jednostkek
from other units 1 467 804,35 1 250 498,46

w tym: odsetki otrzymane
including: Interest received 1 467 804,35 1 250 498,46

R A C H U N E K  P R Z E P ŁY W Ó W  Ś R O D KÓ W  P I E N I Ę Ż N Y C H  w  z ł
C A S H  F LO W  A C C O U N T  i n  P L N

RR aa pp oo rr tt  RR oo cc zz nn yy

22 00 00 33
AA nn nn uu aa ll  RR ee pp oo rr tt

44



S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

TREŚĆ Rok obrotowy 2002 Rok obrotowy 2003
Definition Sum for account year 2002Sum for account year 2003

II. Wydatki/Expenses 5 808 928,03 47 305 044,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

oraz rzeczowych aktywów trwałych
Acquiring intangible assets and fixed

tangible assets 5 808 928,03 46 582 965,76

2. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:
Expenses on financial assets, including: 0,00 50 000,00

a) w jednostkach powiązanych
In associated units 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach
In other units  0,00 50 000,00

nabycie aktywów finansowych
Acquiring financial assets 50 000,00

3. Inne wydatki inwestycyjne
Other investment expenses  672 079,10

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Net cash flow from investment activities -4 325 777,68 -46 050 546,40

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Cash flow from financial activities  

I. Wpływy/Revenue 279 887,21 0,00
1. Inne wpływy finansowe

Other financial revenues 279 887,21

II. Wydatki/Expenses 31 699 705,91 25 547 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

Acquiring own shares 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Dividends and other payments to holders  10 890 000,00 25 047 000,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 
Expenses (from profit sharing) on holders, 
other than payments 500 000,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 
Loan and credit payment 20 362 377,18

5. Odsetki (zapłacone)/Interests(paid) 398 897,92

6. Inne wydatki finansowe/Other financial expenses 48 430,81

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Net cash flow from financial 
activities (I - II) -31 419 818,70 -25 547 000,00

D. Przepływy pieniężne netto razem
Total net cash flow
(A.III +/-B.III +/- C.III) 9 513 152,50 -22 224 214,97

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Balance of change in cash   9 513 152,50 -22 224 214,97

F. Środki pieniężne na początek okresu 
Cash at start of period 20 364 695,24 29 877 847,74

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D+/-E)
Cash at end of period (F+/-D+/-E) 29 877 847,74 7 653 632,77
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

Wyszczególnienie/Definition                     Zmiany w kapitale własnym/Changes in equity
na początek okresu na 31.12.2003 r.

At start of period As of 31.12.2003 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu BO
Equity at start of period 59.347.460,49 76.399.174,17

Korekty wynikające ze zmiany przepisów Ustawy
o Rachunkowości/Corrections due to changes 
in regulations of the Act on Accountancy  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu BO po korektach
Equity at start of period after corrections 59.347.460,49 76.399.174,17

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Share capital at start of period 5.445.000,00 5.445.000,00

1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
Changes in share capital 
a) zwiększenia/increases
b) zmniejszenia/decreases

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Share capital at end of period 5.445.000,00 5.445.000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Payments for share capital at start of period 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy na początek okresu
Change in payment for share capital at start of period
a) zwiększenia/increases
b) zmniejszenia/decreases

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Payment for share capital at end of period 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
Own shares at start of period 

a) zwiększenia/increases
b) zmniejszenia/decreases

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Own shares at end of period

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Supplementary capital at start of period 4.517.629,35 4.526.088,55

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Changes in supplementary capital 8.459,20 18.804,93
a) zwiększenia/increases 8.459,20

podział zysku (ustawowo)/profit division 
przeniesienie skutków przeceny środków trwałych sprzedanych

i zlikwidowanych/Transfer of results of evaluation 
surplus of fixed assets sold and eliminated 18.804,93

b) zmniejszenia/decreases

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
Supplementary capital at end of period 4.526.088,55 4.544.893,48

Z E S TA W I E N I E  Z M I A N  W  K A P I TA L E  W Ł A S N Y M  w  z ł
B A L A N C E  S H E E T  O F  C H A N G E S  I N  E Q U I T Y  i n  P L N
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S p r a w o z d a n i e  F i n a n s o w e  z a  r o k
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  f o r 2 0 0 3

Wyszczególnienie/Definition                   Zmiany w kapitale własnym/Changes in equity
na początek okresu na 31.12.2003 r.

At start of period As of 31.12.2003 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Capital from revaluation surplus at start of period 267.239,67 258.780,47

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Changes in revaluation surplus -8.459,20 -18.804,93
a) zwiększenia/increases
b) zmniejszenia/decreases 8.459,20 18.804,93

przeniesienie skutków przeceny środków trwałych 
sprzedanych i zlikwidowanych/Transfer of results of
evaluation surplus of fixed assets sold and eliminated 8.459,20 18.804,93

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Capital from revaluation surplus at end of period 258.780,47 239.975,54

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Other reserve capitals at start of period 25.565.987,81 35.878.970,88

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
Changes in other reserve capitals 10.312.983,07 4.743.334,27
a) zwiększenia, w tym:/increases, icl.: 10.312.983,07 4.743.334,27

odpis z zysku/deduction from profit 10.312.983,07 2.694.713,68
inne/other 2.048.620,59

b) zmniejszenia/decreases

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Other reserve capitals at end of period 35.878.970,88 40.622.305,15

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Profit (loss) from previous years at start of period 

7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Profit (loss) from previous years at start of period 2.048.620,59

Korekta wynikająca ze zmiany przepisów Ustawy 
o Rachunkowości/Corrections due to changes 
in regulations of the Act on Accountancy  

7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
Profit (loss) from previous years at start of period after corrections

7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Profit (loss) from previous years at end of period 2.048.620,59 0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
Loss from previous years at start of period
korekty błędów podstawowych/Corrections of basic mistakes

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
Loss from previous years at start of period after corrections

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Loss from previous years at end of period 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Profit (loss) from previous years at end of period 2.048.620,59 0,00

8. Wynik netto/Net result 28.241.713,68 23.849.560,80

a) zysk netto/net profit 28.241.713,68 23.849.560,80

b) strata netto/net loss

c) odpisy z zysku/transfer from profit

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu BZ
Equity at end of period 76.399.174,17 74.701.734,97

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Equity after the proposed division of profits (loss covering)
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72
tel. +48 (22) 642 51 00; fax 48(22) 651 63 93
e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl


