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Struktura akcjonariatu Udziały (w %)

Narodowy Bank Polski 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  2,89
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Szanowni Państwo,

W 2005 r. rozliczenia międzybankowe za pośrednictwem Krajowej

Izby Rozliczeniowej S.A. odbywały się wyłącznie elektronicznie. Dało

to podstawę do pełnego wdrożenia w systemie płatniczym nowego

rachunku bankowego NRB. Wdrożenie systemu EuroELIXIR do rozli-

czania transakcji krajowych w euro oraz transgranicznych w euro

przyniosło nową jakość w zakresie rozliczeń. Tym samym polski sys-

tem płatniczy jako pierwszy wśród nowych członków Unii włączył

się płynnie do budowy SEPA – Jednolitego Obszaru Płatności w Eu-

ro. Izba stworzyła solidne podstawy do konkurowania na wymagają-

cym rynku europejskim pod względem jakości i efektywności w za-

kresie usług rozliczeniowych. Rozliczenia za pośrednictwem Izby od-

bywają się w bardzo krótkim cyklu rozliczeniowym w sposób bez-

pieczny i niezawodny.

Przyjęty przez Radę Nadzorczą KIR S.A. Plan Strategiczny na lata

2006-2010 uwzględnia te aspekty. W ramach tego planu podjęte zo-

staną działania zmierzające do pełnienia roli centrum usług wspól-

nych dla banków z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej w zakre-

sie usług rozliczeniowych, także w ramach Jednolitego Obszaru Płat-

ności w Euro (SEPA) oraz upowszechnienia w gospodarce rozliczeń

bezgotówkowych, rozwoju usług towarzyszących i wspierających

rozliczenia, rozwoju międzybankowych rozliczeń w euro oraz udzia-

łu Izby w procesie standaryzacji. Elektronizacja rozliczeń daje możli-

wość Izbie, by w ramach przyjętej strategii zaoferować nowe produk-

ty, takie jak PayByNet (płatności za zakupy internetowe oparte o po-

lecenie przelewu) czy też EBPP (Elektroniczna Prezentacja i Płatność

Rachunków). Dywersyfikacja działalności Izby oznacza także rozwija-

nie usług w zakresie podpisu elektronicznego, oferowanie e-faktur,

eArchiwum.

W 2005 r. po raz kolejny Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. została

oceniona najwyżej wśród instytucji finansowych według Raportu

ogłoszonego przez Instytut Pentora.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować Zarządowi

i wszystkim pracownikom Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. za cało-

roczny wysiłek na rzecz rozwoju systemu rozliczeniowego w Polsce.

Piotr Alicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności

Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. za 2005 r. Był to pierwszy rok w hi-

storii Izby, podczas którego rozliczenia międzybankowe w Polsce od-

bywały się wyłącznie elektronicznie. Tym samym został zrealizowa-

ny główny cel Planu Strategicznego na lata 2001-2005 polegający na

eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych.

Dzięki temu możliwe było pełne wdrożenie nowego numeru ra-

chunku bankowego NRB. 7 marca 2005 r. miało miejsce, wspólnie

z Narodowym Bankiem Polskim oraz 34 uczestnikami rozliczeń, po-

myślne uruchomienie systemu EuroELIXIR do rozliczania transakcji

krajowych w euro, a 30 maja 2005 r. transakcji transgranicznych za

pośrednictwem Paneuropejskiej Izby Rozliczeniowej STEP2. Pozwo-

liło to na realne włączenie się polskiego systemu płatniczego do bu-

dowy SEPA – Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.

29 września 2005 r. Rada Nadzorcza przyjęła Plan Strategiczny Izby

na lata 2006-2010. Zapewniona została ciągłość strategii rozwojowej

KIR S.A. W naturalny sposób Izba włączyła się do budowy SEPA kon-

kurując jednocześnie pod względem efektywności i funkcjonalności

z innymi izbami w Europie.

W 2005 r. średniodziennie było przetwarzanych w Izbie ok. 3,5 mln

transakcji. Odbywało się to, z punktu widzenia klienta, niezawodnie

i w jednym z najkrótszych cykli rozliczeniowych w Europie. KIR S.A.

w znaczącym stopniu przyczyniła się do tego. Wyrazem tego było

przyznanie Złotego Godła „Laur Klienta 2005” w konkursie zorgani-

zowanym przez redakcję Przeglądu Gospodarczego pod patrona-

tem Instytutu Gallupa oraz „Nagrody Specjalnej za systemy ELIXIR®

i EuroELIXIR – światowej jakości systemy rozliczeń międzybanko-

wych” przyznanej przez kapitułę konkursu „Laur Klienta 2005”.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim użytkownikom

Izby, akcjonariuszom, którzy poprzez swoich przedstawicieli w Ra-

dzie Nadzorczej KIR S.A. przyczynili się do realizacji tych osiągnięć

i wspomagali rozwój Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z pożytkiem

dla całego społeczeństwa.

Tadeusz Ołdakowski

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

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

Aleksander Bojko
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Jarosław Chrzanowski
Kredyt Bank S.A.

Krzysztof Freliszek
Narodowy Bank Polski 

Jerzy Jóźkowiak
BRE Bank S.A.

Piotr Kasznik
Bank Millennium S.A.

Justyna Kesler
ING Bank Śląski S.A.

Tadeusz Kościński
Bank Zachodni WBK S.A.

Ewa Kowalczyk
Związek Banków Polskich

Rober t Midura 
Bank BPH S.A.

Zygmunt Miętki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Marek Oleś
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Danuta Szymańska
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Od lewej: Zygmunt Miętki, Krzysztof Freliszek, Marek Oleś, Danuta Szymańska, Piotr Alicki,
Ewa Kowalczyk, Ewa Szpak, Jarosław Chrzanowski, Piotr Kasznik.
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ZARZĄD KIR S.A.

Tadeusz Ołdakowski
Prezes Zarządu

Zygmunt Szafrański
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Tymowski
Wiceprezes Zarządu

Julian Osiek-Ruszowski
Członek Zarządu

Andrzej Topiński
Członek Zarządu 

Od lewej: Andrzej Topiński, Julian Osiek-Ruszowski, Tadeusz Ołdakowski,
Jarosław Tymowski, Zygmunt Szafrański.



W 2005 r. realizacja zadań zawartych w Planie Strategicznym na lata 2001-

2005 przebiegła pomyślnie, skutkując wzmocnieniem pozycji Izby w podsta-

wowej działalności (rozliczeniowej) oraz pozostałej. Osiągnięty został główny

cel tego planu, a mianowicie pełna elektronizacja rozliczeń międzybanko-

wych w Polsce. Ubiegły rok był pierwszym rokiem, kiedy w/w rozliczenia od-

bywały się wyłącznie elektronicznie.Wraz z zakończeniem procesu elektroni-

zacji rozliczeń międzybankowych finalizowano wdrożenie nowego numeru

rachunku bankowego NRB. Udział KIR S.A. we wdrożeniu kontroli NRB pole-

gał zwłaszcza na monitorowaniu procesu i sukcesywnym wdrażaniu instru-

mentów kontrolnych.

W 2005 r. Izba uruchomiła System EuroELIXIR obsługujący transakcje kra-

jowe oraz transgraniczne w euro. Do systemu przystąpiło 34 uczestników.

Uzupełnieniem oferty w tym zakresie, jest nowo uruchomiona usługa

SWIFT Service Bureau, pozwalająca na wykorzystanie kompetencji tech-

nicznych oraz infrastruktury teleinformatycznej Izby. Obie usługi stanowią

ważny element dostosowania Izby do dynamicznych zmian, którym podle-

gają rozliczenia międzybankowe w perspektywie paneuropejskiej.

W 2005 r. zakończono także prace nad opracowaniem średniookresowej

strategii do 2010 r. 29 września 2005 r. Rada Nadzorcza Krajowej Izby Rozli-

czeniowej S.A. zatwierdziła Plan Strategiczny na lata 2006-2010. W toku prac

nad Planem Strategicznym dokonano szczegółowej analizy zasobów i umie-

jętności Izby oraz jej pozycji rynkowej, dzięki czemu możliwe stało się stwo-

rzenie Planu Strategicznego, umożliwiającego kontynuację dynamicznego

rozwoju także po 2010 r.

Wizją działania Izby, zawartą w Planie Strategicznym, jest „pełnienie roli cen-

trum usług wspólnych dla banków z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej

w zakresie usług rozliczeniowych, także w ramach Jednolitego Obszaru Płatno-

ści w Euro (SEPA). Z kolei misją Izby jest zapewnienie, aby usługi rozliczeniowe by-

ły świadczone w sposób najbardziej efektywny pod względem jakości i ceny,

przy jednoczesnym rozwoju działalności pozarozliczeniowej w celu ogranicza-

nia ryzyka i zwiększania wartości Izby dla akcjonariuszy“.

Dla realizacji swojej misji i wzmocnienia pozycji Izby na rynku rozliczeń

w ramach systemu ELIXIR® i systemu EuroELIXIR podjęte zostaną następują-

ce działania:

• Rozwój międzybankowych rozliczeń w euro;

• Upowszechnianie w gospodarce rozliczeń bezgotówkowych;

• Rozwój usług towarzyszących i wspierających rozliczenia;

• Udział w procesie standaryzacji.

STRATEGIA
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Rozliczenia w złotych (system ELIXIR®)

Funkcjonujące, w oparciu o uruchomiony w kwietniu 1994 r. system

ELIXIR®, międzybankowe rozliczenia w złotych stanowiły w 2005 r., podobnie

jak w poprzednich latach, podstawową działalność KIR S.A. W analizowanym

roku nastąpił dalszy rozwój systemu ELIXIR® zarówno pod względem liczby

przetworzonych transakcji, jak i wartości obrotów, przy czym dynamika przy-

rostu liczby transakcji była wyższa niż obrotów.

DZIAŁALNOŚĆ
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Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2004=100%

Liczba banków w systemie na koniec roku 54 52 96,3%

Liczba oddziałów zarejestrowanych
w systemie na koniec roku* 1 550 1 528 98,6%

Liczba prezentowanych transakcji
ogółem w roku 699 388 029 815 743 266 116,6%

w tym: uznaniowe 691 722 980 804 611 580 116,3%

obciążeniowe 7 665 049 11 131 686 145,2%

Wartość obrotów w roku (w mln zł) 1 997 968,0 2 089 380,5 104,6%

w tym: uznaniowe 1 990 789,5 2 080 685,6 104,5%

obciążeniowe 7 178,4 8 694,9 121,1%

Średnia dzienna liczba transakcji 2 731 984 3 224 282 118,0%

Średnia wartość jednej transakcji (w tys. zł) 2,9 2,6 89,7%

* – suma oddziałów bezpośrednich i pośrednich wewnętrznych

1 500,0

1 700,0

1 900,0

2 100,0

2 300,0

2 500,0

Wartość obrotów (transakcji) ogółem w systemie ELIXIR®

2003 2004 2005

Liczba transakcji ogółem w systemie ELIXIR®

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2003 2004 2005



System ELIXIR® obsługuje uznaniowe i obciążeniowe formy płatności. Naj-

popularniejszymi transakcjami uznaniowymi są polecenie przelewu oraz in-

ne dedykowane typy transakcji przeznaczone m.in. do realizacji płatności

masowych i podatkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2005 r. w ra-

mach rozliczeń międzybankowych w złotych realizowano 3 równorzędne se-

sje (przebiegi) dziennie, przy czym zarówno pod względem liczby transakcji,

jak i wartości obrotów najwięcej rozliczano w pierwszym przebiegu.

Transakcje uznaniowe
Struktura transakcji uznaniowych rozliczonych w 2005 r., w stosunku do

2004 r., nie uległa zasadniczej zmianie.W dalszym ciągu dominującą katego-

rią były polecenia przelewu, stanowiące 76,1% ogólnej liczby prezentowa-

nych transakcji uznaniowych i 97,7% ich ogólnej wartości. Wpłaty gotówko-

we stanowiły 23,7% ogólnej liczby transakcji uznaniowych rozliczonych

w 2005 r., a pozostałe uznania – 0,2%, natomiast ich udział w ogólnej warto-

ści obrotów uznaniowych wyniósł odpowiednio: 2% oraz 0,3%.

Wśród dedykowanych, innych niż polecenie przelewu i wpłata gotówko-

wa, instrumentów uznaniowych zdecydowaną większość stanowiły płatno-

ści podatkowe oraz płatności na rzecz ZUS.W 2005 r. w systemie ELIXIR® roz-

liczono prawie 48,2 mln płatności na rzecz ZUS oraz 17,4 mln płatności po-

datkowych, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego odpowied-

nio o 1,6% i 10,7%.
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19,4%

Udział przebiegów pod względem liczby
transakcji w 2005 r. (system ELIXIR®)
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Transakcje obciążeniowe
Instrumenty obciążeniowe, do których należy polecenie zapłaty, czeki oraz

GOBI wciąż stanowiły niewielką, choć rosnącą, część rozliczeń. Ich udział licz-

bowy wzrósł z 1,1% w 2004 r. do 1,4% w 2005 r. Wzrost ten wynika ze zwięk-

szającej się popularności polecenia zapłaty, aktywnie promowanego przez Ko-

alicję na rzecz Polecenia Zapłaty, do której należą najwięksi wierzyciele oraz

część banków. W pracach Koalicji aktywnie uczestniczy także Izba. Polecenia

zapłaty mają dominujący udział w kategorii transakcji obciążeniowych. Liczba

transakcji typu polecenie zapłaty wzrosła w stosunku rocznym o 47,2%, z po-

nad 7,5 mln w 2004 r. do ponad 11 mln w 2005 r., natomiast ich wartość wzro-

sła o 26,8% z ponad 6,7 mld zł w 2004 r. do ponad 8,5 mld zł w 2005 r.

Płatności masowe
Do priorytetów Izby należy wspieranie płatności masowych, związanych

z dokonywaniem przez osoby fizyczne regularnych płatności na rzecz do-

stawców usług. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozwój polecenia za-

płaty, a także poprzez wprowadzanie dedykowanych transakcji, zaspokajają-

cych specyficzne potrzeby związane z tym segmentem rynku. Do komunika-

tów dedykowanych zalicza się zarówno komunikat MPS (udostępniony od

października 2003 r.), jak i Komunikat Uproszczony (KOK; udostępniony od

czerwca 2005 r.). Komunikaty te pozwalają na usprawnienie procesu rejestra-

cji transakcji po stronie instytucji prezentującej do rozliczeń oraz eliminację

błędów utrudniających identyfikację płatności po stronie beneficjenta.

W 2005 r. w systemie ELIXIR® rozpoczęto rozliczanie komunikatów MPS.

Rozliczenia międzyoddziałowe
Poza rozliczeniami międzybankowymi, na bazie infrastruktury technicznej

systemu ELIXIR® dokonywane były także, podobnie jak w latach ubiegłych,

rozliczenia wewnątrzbankowe (międzyoddziałowe). Na koniec 2005 r.

z obsługującego tę usługę środowiska MODELIX aktywnie korzystało

6 banków, a liczba rozliczonych transakcji wzrosła w porównaniu do roku

ubiegłego o ponad 62%, przy jednoczesnym ponad 3-krotnym wzroście

wartości obrotów.

11

Polecenie zapłaty w systemie ELIXIR®
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Należy uznać, że 2005 r. przyniósł dalsze umocnienie znaczenia systemu

ELIXIR®, stanowiącego najważniejsze ogniwo bezgotówkowych rozliczeń de-

talicznych w Polsce. O wysokim poziomie zadowolenia użytkowników z funk-

cjonowania systemu świadczą wyniki przeprowadzanych przez Izbę badań,

które wskazują na utrzymanie się wysokiego stopnia zadowolenia z funkcjo-

nowania systemu. Przeciętna ocena systemu ELIXIR®, dokonana przez

oddziały banków uczestniczących w systemie ELIXIR®, wyniosła bowiem

5,0 w skali od 1 do 6.

Rozliczenia w euro (system EuroELIXIR)

W 2005 r. oferta KIR S.A. została poszerzona o rozliczenia we wspólnej

walucie europejskiej euro. 7 marca 2005 r. uruchomiony został system

EuroELIXIR, umożliwiający bankom rozliczanie w walucie euro transakcji kra-

jowych oraz od 30 maja 2005 r. – płatności transgranicznych.

Na funkcjonalność systemu EuroELIXIR składa się rozliczanie dwóch kate-

gorii transakcji w euro: krajowych i transgranicznych. System EuroELIXIR po-

zwala uczestnikom na wymianę płatności z jedyną funkcjonującą obecnie

paneuropejską izbą rozliczeniową – prowadzonym przez EBA Clearing syste-

mem STEP2. Obejmuje on swoim zakresem działania Europejski Obszar Go-

spodarczy (European Economic Area – EEA), w skład którego wchodzą Pań-

stwa Członkowskie UE i państwa stowarzyszone w Europejskim Zrzeszeniu

Wolnego Handlu (European Free Trade Area – EFTA) – Islandię, Lichtenstein

i Norwegię. Uruchomienie systemu EuroELIXIR ułatwiło bankom wypełnienie

jednego z trudniejszych wymogów związanych z budową SEPA (Single Euro

Payments Area) oraz pozwala na obniżanie kosztów realizacji detalicznych

przelewów w euro.

Do systemu EuroELIXIR w charakterze uczestników bezpośrednich przystą-

piły 34 banki. W 2005 r. system rozliczył łącznie ponad 544 tys. transakcji,

w tym ponad 419 tys. w relacjach transgranicznych. Wartość rozliczonych

transakcji wyniosła ponad 2 mld euro. Liczba transakcji rozliczanych w syste-

mie stale wzrasta, najszybciej w zakresie transakcji wysyłanych za granicę, któ-

rych udział był dotychczas niewielki, przede wszystkim ze względu na długo-

trwały proces dostosowywania systemów informatycznych banków. W rozli-

czeniach transgranicznych najwięcej transakcji wysyłanych jest do Niemiec,

Włoch i Holandii, a otrzymywanych z Niemiec, Holandii, Belgii i Austrii.
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Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2004=100%

Liczba banków aktywnie wykorzystująca 
rozliczenia międzyoddziałowe
(stan na koniec roku) 7 6 85,7%

Liczba prezentowanych transakcji 3 043 369 4 951 176 162,7%

Wartość prezentowanych transakcji
(w mln zł) 51 640,63 163 377,93 316,4%



System EuroELIXIR to rozwiązanie nowoczesne i uniwersalne, stworzone

w celu sprostania wyzwaniom pojawiającym się w związku z procesem inte-

gracji systemów płatniczych Unii Europejskiej, a w szczególności z budową,

obejmującego całą Unię, Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Budowa

SEPA to tworzenie jednego wspólnego rynku, na którym obywatele Strefy

Euro będą mogli dokonywać płatności z jednego rachunku bankowego, wy-

korzystując jednolity zestaw instrumentów płatniczych tak łatwo, bezpiecz-

nie i tanio, jak w kraju macierzystym.
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Liczba transakcji w systemie EuroELIXIR (w szt.)
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Średnia dzienna liczba transakcji wysłanych do STEP2 (w szt.)
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Usługi SWIFT

SWIFT Service Bureau
W kwietniu 2005 r. KIR S.A., reagując na potrzeby środowiska bankowego,

zaoferowała nowe usługi z zakresu SWIFT Service Bureau. Usługa wykorzy-

stuje zbudowaną na potrzeby systemu EuroELIXIR infrastrukturę informa-

tyczną oraz przyznany Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. przez organizację

S.W.I.F.T. SCRL status Service Bureau. Status ten Izba uzyskała w czerwcu 2004 r.

na potrzeby wymiany transakcji płatniczych z paneuropejską izbą rozlicze-

niową STEP2.

Usługi SWIFT Service Bureau polegają na pośrednictwie Izby w elektronicz-

nym przesyłaniu komunikatów pomiędzy siecią SWIFTNet a siedzibą banku

wraz z możliwością korzystania ze stanowiska zastępczego, umożliwiającego

tworzenie komunikatów SWIFT w siedzibie KIR S.A., a następnie przesłanie

ich za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej Izby do sieci

SWIFTNet. KIR S.A. oferuje również usługę Help Desk w zakresie weryfikacji

poprawności teletransmisji danych do/z sieci SWIFTNet.

Oferta SWIFT Service Bureau skierowana jest do banków i instytucji finan-

sowych (np. agenci transferowi, brokerzy papierów wartościowych, biura ma-

klerskie), które jeszcze nie są użytkownikami systemu SWIFT, lecz w najbliż-

szym czasie planują rozpocząć działalność związaną z wymianą komunika-

tów swiftowych w ramach bankowości korespondencyjnej. SWIFT Service

Bureau w trybie dostępu podstawowego umożliwia przesyłanie i odbieranie

komunikatów z sieci SWIFTNet przy wykorzystaniu własnej infrastruktury

łącznie z dostępem awaryjnym i usługą Disaster Recovery.

Do końca 2005 r. umowy na korzystanie z usług SWIFT Service Bureau pod-

pisały cztery banki krajowe.

W bliskiej przyszłości pojawi się możliwość rozszerzenia oferty SWIFT Se-

rvice Bureau poza sektor finansowy. W 2006 r. SWIFT planuje umożliwienie

dostępu bezpośredniego dla dużych przedsiębiorstw, jako nowej kategorii

użytkowników SWIFT.
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Średnia dzienna liczba transakcji otrzymanych ze STEP2 (w szt.)
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SWIFT Service Partner
W 2005 r. KIR S.A. rozpoczęła przygotowania do uzyskania statusu partne-

ra usługowego SWIFT w Polsce. Firmy posiadające status partnera usługowe-

go SWIFT oferują pomoc techniczną przy wdrażaniu systemów SWIFTAlliance,

migracji, wdrażaniu systemów łączności oraz regularnych aktualizacjach in-

terfejsów SWIFT.

Po uzyskaniu statusu SWIFT Service Partner Izba planuje rozszerzyć zakres

swojej działalności o świadczenie usług polegających na pomocy technicznej

przy wdrażaniu produktów SWIFT, wsparciu projektów migracji infrastruktu-

ry, aktualizacji interfejsów SWIFT oraz konserwacji infrastruktury dostępowej

w ramach podpisanych z użytkownikami SWIFT kontraktów serwisowych.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest stosowany w Izbie już od 1994 r. w systemie elek-

tronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR®. W 2002 r. wraz z wejściem

w życie ustawy o podpisie elektronicznym pojawiły się nowe możliwości

prawne rozwoju zastosowań tej technologii. Dlatego Izba, dzięki doświad-

czeniom zdobytym we wcześniejszym okresie, postanowiła – uruchamiając

system SZAFIR®– rozpocząć działalność w nowym obszarze związanym z wy-

dawaniem certyfikatów klucza publicznego, w tym certyfikatów kwalifiko-

wanych, dla szerokiego grona odbiorców. W konsekwencji już w marcu 2003 r.

KIR S.A. stała się jednym z kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

certyfikacyjne na mocy decyzji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-

nej. Umożliwiło to Izbie wydawanie i zarządzanie kwalifikowanymi certyfika-

tami w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-

nym. Kwalifikowane certyfikaty są niezbędne do weryfikowania bezpiecz-

nych podpisów elektronicznych, które z mocy prawa są równoważne pod

względem skutków prawnych podpisom własnoręcznym.

W 2005 r. w ramach systemu SZAFIR® została uruchomiona kwalifikowana

usługa znakowania czasem dokumentów elektronicznych. Wpis do rejestru

został uzyskany we wrześniu 2005 r. Znakowanie czasem umożliwia po-

świadczenie daty powstania lub sygnowania dokumentu i polega na wyge-

nerowaniu, przy użyciu metod kryptograficznych, przez podmiot świadczący

usługę, znacznika czasu wiążącego treść danego dokumentu z datą. Tak jak

w przypadku innych usług infrastruktury klucza publicznego (Public Key In-

frastructure – PKI), usługodawca pozostaje tu tzw. zaufaną trzecią stroną,

gwarantującą swym autorytetem poprawność realizowanych usług.

Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi cer-

tyfikacyjne wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego.

W 2005 r. pojawiły się nowe zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicz-

nego opartego o kwalifikowany certyfikat oraz perspektywy jego wdrożenia
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i zastosowania, w tym przede wszystkim w administracji publicznej. Ważnym

krokiem ku upowszechnieniu podpisu elektronicznego było wprowadzenie re-

gulacji dotyczących elektronicznej faktury. Na podstawie rozporządzenia Mini-

stra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w/s wystawiania oraz przesyłania faktur

w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi

podatkowemu oraz kontroli skarbowej tych faktur, podstawową formą uwie-

rzytelnienia i zapewnienia integralności faktury elektronicznej jest bezpiecz-

ny podpis elektroniczny.

W 2005 r. ustawą o informatyzacji wprowadzono zmiany do szeregu ustaw

rozszerzając zakres zastosowania podpisu elektronicznego w administracji.

Przede wszystkim dotyczy to wnoszenia podań administracyjnych w formie

elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym oraz obligatoryjnego

od 2008 r. przesyłania deklaracji ZUS uwierzytelnionych bezpiecznym podpi-

sem elektronicznym.

Wpływ na rozwój rynku usług certyfikacyjnych będzie też mieć zmiana or-

dynacji podatkowej, która wprowadziła możliwość, a dla niektórych podmio-

tów obowiązek, składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej

opatrzonych podpisem elektronicznym. Jakkolwiek ustawa nie przesądziła

rodzaju podpisu elektronicznego, którym podatnicy mają się posługiwać

(ureguluje to Minister Finansów w drodze rozporządzenia), to jednak jest

prawdopodobne, że będzie to bezpieczny podpis elektroniczny.

Mając na uwadze przewidziany w ustawie o podpisie elektronicznym obo-

wiązek organów władzy publicznej przyjmowania od 16 sierpnia 2006 r. po-

dań i wniosków w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem

elektronicznym, coraz większa ilość organów administracyjnych oraz firm in-

formatycznych zajmujących się dostarczaniem usług i oprogramowań dla

sektora publicznego jest zainteresowana kwalifikowanymi usługami certyfi-

kacyjnymi, w tym także znakowaniem czasem.

Odczyt optyczny

IMBIR>ELIXIR
W 2005 r. Izba kontynuowała przetwarzanie dokumentów rozliczeniowych

w ramach systemu odczytu optycznego IMBIR>ELIXIR. System ten pozwala

na zamianę informacji ze standardowych oraz niestandardowych dokumen-

tów rozliczeniowych, przy zastosowaniu technologii odczytu optycznego,

na postać komunikatów przeznaczonych do rozliczenia w ramach systemu

ELIXIR®. Komunikaty te są następnie kierowane do jednostek organizacyj-

nych banków, będących nadawcami płatności w formie papierowej, celem

zweryfikowania informacji, zaksięgowania na odpowiednich rachunkach

oraz wysłania do rozliczeń w systemie ELIXIR®. Ogólna liczba dokumentów

przetworzonych na postać elektroniczną w systemie IMBIR>ELIXIR wyniosła

na koniec 2005 r. prawie 1,1 mln sztuk, co w porównaniu z rokiem poprzed-

16



nim stanowiło wzrost o około 20%. Na ten wzrost miały wpływ przede

wszystkim udoskonalenia systemu, które przyczyniły się do zwiększenia licz-

by dostarczanych dokumentów. Podobnie jak w latach poprzednich więk-

szość przetwarzanych dokumentów stanowiły dokumenty standardowe.

W planach dalszego rozwoju tych usług zakładane jest wprowadzenie

możliwości teletransmisyjnego przekazywania do KIR S.A. elektronicznych

obrazów dokumentów rozliczeniowych, utworzonych przez jednostki orga-

nizacyjne banków w oparciu o własne lub udostępnione przez Izbę urządze-

nia skanujące.

eMIR
Rok 2005 był trzecim z kolei w zakresie świadczenia przez Izbę usług od-

czytu optycznego eMIR, które polegają na przetwarzaniu papierowych zle-

ceń płatniczych i/lub ich obrazów elektronicznych na postać komunikatów

elektronicznych, kierowanych następnie przez Izbę, w imieniu banku, do roz-

liczenia w ramach systemu ELIXIR®.

Wśród uczestników korzystających z tych usług znajdują się trzy najwięk-

sze Zrzeszenia Banków Spółdzielczych.

W porównaniu do 2004 r. liczba przetworzonych w ramach usług eMIR do-

kumentów wzrosła w 2005 r. o około 30%, a całkowity wolumen ukształtował

się na poziomie 4,08 mln sztuk. W ramach usług eMIR na komunikaty syste-

mu ELIXIR® przetwarzane były zarówno papierowe zlecenia płatnicze, jak

i przesyłane teletransmisyjnie przez jednostki organizacyjne banków elek-

troniczne obrazy zleceń płatniczych.

eArchiwum

W oparciu o przyjętą strategię działania Izba sukcesywnie rozwijała w 2005 r.

działalność w obszarze optycznego przetwarzania i elektronicznej archiwizacji

dokumentów pozarozliczeniowych. Usługi te obejmowały m.in.: dokumenty

związane z prowadzeniem postępowań kredytowych, otwieraniem rachun-

ków bankowych (w tym karty wzorów podpisów klientów banków), prowa-

dzeniem działalności ubezpieczeniowej, a także dokumenty kadrowe i doku-

menty związane z funkcjonowaniem firm leasingowych oraz faktoringowych.

Równolegle z rozwojem eArchiwum w zakresie przetwarzania i przecho-

wywania różnych typów dokumentów, następował rozwój strony technolo-

gicznej tych usług, polegający m.in. na udoskonaleniu platformy aplikacyjnej

obsługującej eArchiwum, wprowadzeniu nowych rozwiązań pozwalających

użytkownikom na sprawniejsze korzystanie ze zgromadzonych zasobów ar-

chiwalnych oraz wdrażaniu zabezpieczania zgromadzonych dokumentów

podpisami elektronicznymi (w tym z certyfikatami kwalifikowanymi).

W ramach oferowanych przez Izbę usług wdrożono także na rzecz wybra-

nych klientów możliwość teletransmisyjnego zasilania elektronicznych archi-
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wów dokumentów ulokowanych w innych krajach Unii Europejskiej.W opar-

ciu o zawarte umowy przetworzono i zarchiwizowano w 2005 r. łącznie pra-

wie 1,2 mln różnych typów dokumentów, co stanowiło ponad 2-krotny

wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W planach dalszego rozwoju funkcjonalności eArchiwum w 2006 r. znajduje

się wdrożenie interfejsów umożliwiających współpracę z zewnętrznymi syste-

mami zarządzania obiegiem spraw i dokumentów (workflow). Dzięki tym roz-

wiązaniom eArchiwum zostanie przystosowane do możliwości pełnienia roli

zdalnego repozytorium dla tego typu systemów. Rozwijana będzie także współ-

praca z podmiotami lokalizującymi w Polsce usługi związane z masowym prze-

twarzaniem na postać elektroniczną różnego typu dokumentów papierowych.

PayByNet

W związku z sukcesywną realizacją przyjętej przez KIR S.A. strategii działań,

skoncentrowanych na upowszechnieniu w gospodarce rozliczeń bezgotów-

kowych oraz budowaniu wartości spółki poprzez dywersyfikację usług

wspierających rozliczenia, przygotowane zostało przez Izbę wdrożenie no-

wej usługi o nazwie PayByNet.

Usługa PayByNet będzie formą płatności za zakupy internetowe opartą

o polecenie przelewu. Wykorzystuje ona ten instrument płatniczy oraz dodat-

kowo powiązaną z nim informację o nieodwołalności płatności, która jest kie-

rowana w trybie on-line do sklepów internetowych. Usługa PayByNet będzie

oferowana klientom banków, którzy nie chcą korzystać z kart płatniczych przy

realizacji płatności za zakupy internetowe. W szczególności usługa PayByNet

przeznaczona będzie dla sklepów oferujących towary lub usługi wymagające

szybkiej dostawy np. bilety lotnicze, kolejowe oraz tych, które dostarczają

np. licencje na oprogramowanie, kody dostępów do usług on-line, czy dołado-

wania kart telefonicznych. Z punktu widzenia sklepów zaletą tej usługi jest

gwarancja, że płatność za zamówiony towar jest realizowana, co jest kluczo-

wym problemem wszystkich sklepów internetowych. W przypadku banków

wdrażanie usługi PayByNet powoduje wzrost wykorzystania bankowości in-

ternetowej przy realizacji transakcji handlowych przez dotychczasowych

klientów e-bankingu oraz migrację tradycyjnych klientów do e-bankingu, co

przynosi bankom dodatkowe przychody, a jednocześnie obniża koszty obsługi.

Prace standaryzacyjne

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz

standaryzacji w środowisku finansowo-bankowym. Wiele rozwiązań powsta-

ło przy znaczącym udziale KIR S.A.

Działania Izby obejmują opracowywanie i koordynację wdrożeń nowych

standardów w sektorze bankowym. Izba realizuje także program usprawnia-
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nia obsługi masowych płatności poprzez wdrożenie nowych rozwiązań lepiej

dostosowanych do potrzeb wierzycieli. Jego wyrazem jest m.in. uruchomienie

w systemie ELIXIR® specjalnego komunikatu tzw. uproszczonego. Koncepcja ko-

munikatu uproszczonego uwzględnia przewagę odczytu kodu kreskowego nad

innymi metodami przekształcania treści dokumentu papierowego na postać

elektroniczną, umożliwiając stworzenie komunikatu ELIXIR® wyłącznie na pod-

stawie informacji zapisanej kodem kreskowym. Równocześnie tworzona jest ba-

za kodów kreskowych zawierająca informacje opisujące kody kreskowe stoso-

wane przez wierzycieli. Dane zgromadzone w bazie będą wykorzystane do wy-

pracowania propozycji standardu zapisu informacji w kodzie kreskowym. Izba

uczestniczy także w pracach Koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty koncentrując się

m.in. na standardzie elektronicznej formy zgody. W kolejnym etapie funkcjonal-

ność systemu ELIXIR® zostanie rozszerzona o możliwość przesyłania dokumen-

tów pozarozliczeniowych np. e-faktur pomiędzy klientami banków.

Od 2004 r. KIR S.A. uczestniczy w pracach organizacji TWIST (Treasury Worksta-

tion Standards Team) – międzynarodowej organizacji tworzącej ogólnodostęp-

ne, globalne, oparte o XML standardy w dziedzinie finansów. Dzięki udziałowi

w europejskich organizacjach standaryzacyjnych KIR S.A. może wpływać na po-

wstające standardy. Informacje i udział w prowadzonych projektach pozwalają

na właściwe dostosowanie Izby do nowych rozwiązań, co z pewnością wpływa

pozytywnie na konkurencyjność KIR S.A.

W ramach prowadzonych od 2001 r. zadań związanych z koordynacją proce-

su wdrażania standardowych formularzy zleceń płatniczych KIR S.A. udziela

merytorycznego wsparcia zainteresowanym podmiotom w procesie projekto-

wania wzorów formularzy i sposobów ich personalizacji oraz dokonuje weryfi-

kacji formularzy pod kątem zgodności z polską normą PN-F-01101 (Wzór for-

mularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej W/P). Opracowany w Izbie po-

radnik zawiera szczegółowy opis formularzy: uniwersalnych, „podatkowych”,

ZUS oraz formularzy czeków wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi

wypełniania standardowych dokumentów. Poradnik jest aktualizowany zgod-

nie ze zmianami regulacji prawnych, jego aktualna wersja dostępna jest na wi-

trynie KIR S.A.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

15 czerwca 2005 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. została laureatem Złotego

Godła „Laur Klienta 2005” przyznanego w konkursie zorganizowanym przez re-

dakcję Przeglądu Gospodarczego pod patronatem Instytutu Gallupa. Izba zo-

stała wyróżniona za system ELIXIR® w kategorii „Systemy elektroniczne dla sek-

tora gospodarczego i finansowego”.

13 grudnia 2005 r. Izba otrzymała „Nagrodę Specjalną za systemy ELIXIR®

i EuroELIXIR – światowej jakości systemy rozliczeń międzybankowych”przyzna-

ną przez kapitułę konkursu „Laur Klienta 2005”. O Nagrodę Specjalną ubiegały

się produkty, które otrzymały Złote Godła w swoich kategoriach.
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Sprawozdanie obejmuje pierwszy rok działania Rady Nadzorczej KIR S.A.

VI kadencji.

W 2005 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia współpracy między-

bankowej, mające wpływ na prawidłowość i sprawność funkcjonowania

KIR S.A., a także monitorowała bieżące prace nad konstrukcją Planu Strategicz-

nego KIR S.A. na lata 2006-2010,Trzyletniego Planu Finansowego na lata 2006-

2008 oraz sprawowała funkcje nadzorcze związane z działalnością KIR S.A.

Rada Nadzorcza koncentrowała swą działalność na:

1. Bieżącym monitorowaniu realizacji Planu Finansowego Spółki w 2005 r.

2. Działaniach KIR S.A., dotyczących wdrożenia NRB i planowanych dal-

szych działaniach.

3. Podjęciu uchwał wprowadzających zmiany do Regulaminu ELIXIR® oraz

EuroELIXIR dotyczących usprawnienia systemów rozliczeniowych oraz

wprowadzenia do Regulaminu systemu ELIXIR® nowej usługi Izby Płat-

ności Internetowych – PayByNet.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez KIR S.A. w 2005 r. było wdrożenie

systemu EuroELIXIR do rozliczeń transakcji krajowych, jak i transgranicznych

w euro z udziałem banków, w szczególności z Narodowym Bankiem Polskim,

którego udział w uruchomieniu tego systemu był niezwykle istotny oraz do-

konanie usprawnień systemu płatniczego pozwalających na podniesienie

bezpieczeństwa systemów rozliczeniowych. Izba prowadziła aktywną współ-

pracę z zagranicznymi przedstawicielami izb rozliczeniowych i środowisk

bankowych w szczególności Unii Europejskiej, co wyrażało się m.in. w orga-

nizacji X Międzynarodowej Konferencji Instytucji Rozliczeniowych Krajów

Europy Środkowej i Wschodniej (International Conference of Clearing

Institutions – ICCI) z udziałem przedstawicieli m.in. Europejskiego Banku

Centralnego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Rady Płatności.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
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Sprawozdanie obejmuje trzeci rok działania Zarządu Krajowej Izby Rozlicze-

niowej S.A. V kadencji i dotyczy realizacji zadań w 2005 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Izby w 2005 r. była obsługa rozli-

czeń międzybankowych realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR®.

W 2005 r. rozliczenia międzybankowe odbywały się wyłącznie elektronicznie.

Chronologicznie w ubiegłym roku:

1. Od 7 marca 2005 r. – uruchomiono system EuroELIXIR do rozliczania trans-

akcji krajowych w euro. Od 30 maja 2005 r. – rozszerzono funkcjonalność

systemu EuroELIXIR o obsługę transakcji transgranicznych w euro (wysła-

nych i otrzymanych).

2. Z dniem 1 września 2005 r. została uruchomiona w Izbie produkcyjnie usłu-

ga SWIFT Service Bureau.

3. Przygotowano do wdrożenia nową usługę PayByNet – w roli Izby jako po-

średnika między sklepami internetowymi a bankami.

4. KIR S.A. wspólnie z NBP, ZBP oraz bankami, uczestniczyła w finalizowaniu

wdrażania w polskim sektorze bankowym standardu numeru rachunku

bankowego (NRB).

5. Rozszerzono zakres dostarczenia certyfikatów kwalifikowanych. KIR S.A.

jest jednym z czterech podmiotów w kraju świadczącym tego typu usługi.

6. Wspólnie z bankami dokończono proces, zgodnie z którym wszystkie zle-

cenia kierowane do rozliczeń przekazywane są wyłącznie drogą teletran-

smisji danych, a nie na nośniku magnetycznym.

Izba bez zakłóceń obsługiwała międzybankowy system rozliczeń zarówno

w trakcie włączania nowych systemów, jak też w ostatnim dniu rozliczeniowym

roku, gdy system ELIXIR® funkcjonował z dwoma, zamiast trzema, sesjami rozli-

czeniowymi, a system EuroELIXIR wg zwykłego harmonogramu. Sprawnie

przebiegały także rozliczenia w systemie EuroELIXIR w dni ustawowo wolne od

pracy w Polsce.

Izba osiągnęła pozytywne wyniki ekonomiczno-finansowe z działalności

w 2005 r., zapewniając odpowiedni zwrot na kapitale dla akcjonariuszy, jak

i dalszy rozwój.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
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Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 2005 rok Krajowej Izby

Rozliczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Cypryjskiej 72, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się  sumą 107 477 787,30 PLN,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący  zysk netto w kwocie 28 862 856,08 PLN,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do dnia

31 grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 137 856,08 PLN,

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pienięż-

nych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r.

do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 3 941 927,02 PLN,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badaniem objęto również sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym

obejmującym okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. – w zakresie zgodności za-

wartych w nim danych ze sprawozdaniem finansowym.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasno-

ści tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowią-

cych podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (publikacja: tekst jed-

nolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami);

• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę

Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,

aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie  poprawności zastosowanych przez

jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przewa-

żającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynika-

ją liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawność zastosowanych

przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i całościową ocenę sprawozdania

finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miaro-

dajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i obja-

śnienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątko-

wej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,

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

wołanej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo

prowadzonych ksiąg rachunkowych,

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy

o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania

finansowego, są z nim zgodne

Warszawa, 27 luty 2006 rok.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej  oraz Zarządu
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Podmiot uprawniony do badań sprawozdań
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Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
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Bilans na dzień 31.12.2005 (w tys. zł)

AKTYWA Rok 2004 Rok 2005

A. Aktywa trwałe 87 230 63 454

I. Wartości niematerialne i prawne 9 204 5 675

II. Rzeczowe aktywa trwałe 61 978 56 052

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe 14 013

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 035 1 727

B. Aktywa obrotowe 27 598 44 024

I. Zapasy 648 774

II. Należności krótkoterminowe 12 012 7 765

III. Inwestycje krótkoterminowe 14 373 34 935

IV. Rozliczenia międzyokresowe 565 550

OGÓŁEM AKTYWA 114 828 107 478

PASYWA Rok 2004 Rok 2005

A. Kapitał własny 92 502 93 640

I. Kapitał podstawowy 5 445 5 445

II. Kapitał zapasowy 4 559 4 731

III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 226 54

Pozostałe kapitały rezerwowe 51 404 54 547

IV. Zysk lat ubiegłych

V. Zysk netto za rok obrotowy 30 868 28 863

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 326 13 838

I. Rezerwy na zobowiązania 12 337 9 712

II. Zobowiązania krótkoterminowe 9 955 4 094

III. Rozliczenia międzyokresowe 34 32

OGÓŁEM PASYWA 114 828 107 478



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RACHUNEK WYNIKÓW
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Rachunek zysków i strat w tys. zł

TREŚĆ INFORMACJI Rok 2004 Rok 2005

A. Przychody (I+II+III) 139 174 105 188

I. Przychody ze sprzedaży 132 139 97 757

1. Przychód netto ze sprzedaży produktów 131 691 97 408

2. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 448 349

II. Pozostałe przychody operacyjne 5 932 4 994

1.Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

2. Pozostałe przychody operacyjne 5 932 4 994

III. Przychody finansowe 1 103 2 437

1. Odsetki 1 103 2 139

2. Pozostałe przychody 298

B. Koszty (I+II+III) 100 555 69 379

I. Koszty działalności operacyjnej 96 811 66 064

1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 353 271

2. Koszty wg rodzaju 96 458 65 793

II. Pozostałe koszty operacyjne 3 630 3 064

1.Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 148 971

2. Pozostałe koszty operacyjne 3 482 2 093

III. Koszty finansowe 114 251

1. Aktualizacje wartości inwestycji 10 244

2. Odsetki do zapłacenia 97

3. Pozostałe 7 7

C. Zysk brutto na działalności gospodarczej (A-B) 38 619 35 809

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

D. Zysk brutto (C+C1-C2) 38 619 35 809

E. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 7 750 6 946

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 7 750 6 946

2. Pozostałe obciążenie wyniku

F. Zysk netto (D-E) 30 869 28 863



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEPŁYWY
za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

TREŚĆ Rok 2004 Rok 2005

A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej 

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 30 868 507,37 28 862 856,08

II. Korekty o pozycje 15 818 131,63 6 706 722,18

1. Amortyzacja 17 278 018,46 11 514 582,09

2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 6 606,18 854,04

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 102 855,80 -1 922 467,35

4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 81 108,83 971 246,34

5. Zmiana stanu rezerw -1 978 615,69 -2 624 272,52

6. Zmiana stanu zapasów -646 149,65 -125 992,64

7. Zmiana stanu należności 4 220 459,31 4 246 847,40

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz fund. spec. -3 454 703,64 -5 707 717,36

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 540 353,61 322 092,21

10. Inne korekty -126 089,98 31 549,97

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+/-II) 46 686 639,00 35 569 578,26

B. Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 1 267 140,30 12 982 582,29

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych 164 284,50 52 505,01

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne 

3. Wpływ aktywów finansowych 1 102 855,80 12 930 077,28

a) z jednostek powiązanych 

b) z pozostałych jednostek 1 102 855,80 12 930 077,28

zbycie aktywów finansowych 11 007 620,93

otrzymane dywidendy i udziały w zyskach 

otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych

odsetki otrzymane 1 102 855,80 1 922 456,35

inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne 

II. Wydatki 39 077 068,60 17 384 079,97

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 781 983,62 3 633 035,98

2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEPŁYWY
za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

TREŚĆ Rok 2004 Rok 2005

3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym: 25 002 373,20 13 643 217,55

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 25 002 373,20 13 643 217,55

nabycie aktywów finansowych 25 002 373,20 13 643 217,55

udzielenie pożyczek długoterminowych

4. Inne wydatki inwestycyjne 292 711,78 107 826,44

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej (I - II) -37 809 928,30 -4 401 497,68

C. Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej 

I. Wpływy 5 000 000,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów
(emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki (otrzymane) 5 000 000,00 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4. Inne wpływy finansowe 

II. Wydatki 18 165 311,24 27 226 153,56

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13 068 000,00 27 225 000,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli
wydatki z podziału zysku 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 000 000,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6.Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności z umów leasingu finansowego 

8. Odsetki (zapłacone) 97 311,24 1 153,56

9. Inne wydatki finansowe 

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I - II) -13 165 311,24 -27 226 153,56

D. Przepływy pieniężne netto razem
(A.III +/-B.III +/- C.III) -4 288 600,54 3 941 927,02

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 
w tym zmiana stanu środków pieniężnych
z tytułu różnic kursowych -4 288 600,54 3 941 927,02

F. Środki pieniężne na początek okresu 7 653 632,77 3 365 032,23

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D+/-E) 3 365 032,23 7 306 959,25



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZMIANY W KAPITALE
sporządzone na dzień 31.12.2005 roku
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie Zmiany w kapitale własnym

na początek okresu na 31.12.2005 r.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu BO 74 701 734,97 92 502 242,34
Korekty wynikające ze zmiany przepisów
Ustawy o Rachunkowości

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu BO po korektach 74 701 734,97 92 502 242,34

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 445 000,00 5 445 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 445 000,00 5 445 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał
podstawowy na początek okresu

a) zwiększenia
b) zmniejszenia

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 544 893,48 4 558 736,06

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13 842,58 172 295,02
a)  zwiększenia 13 842,58 172 295,02

podział zysku (ustawowo)
przeniesienie skutków przeceny środków 13 842,58 172 295,02
trwałych sprzedanych i zlikwidowanych

b) zmniejszenia

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 4 558 736,06 4 731 031,08



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZMIANY W KAPITALE
sporządzone na dzień 31.12.2005 roku
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie Zmiany w kapitale własnym

na początek okresu na 31.12.2005 r.

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
na początek okresu 239 975,54 226 132,96

5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -13 842,58 -172 295,02
a) zwiększenia
b) zmniejszenia -13 842,58 -172 295,02
przeniesienie skutków przeceny
środków trwałych sprzedanych
i zlikwidowanych

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny na koniec okresu 226 132,96 53 837,94

6. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe na początek okresu 40 622 305,15 51 403 865,95

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 10 781 560,80 3 143 507,37
(funduszy) rezerwowych

a) zwiększenia 10 781 560,80 3 143 507,37
w tym:
odpis z zysku 10 781 560,80 3 143 507,37
inne

b) zmniejszenia

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu 51 403 865,95 54 547 373,32

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8. Wynik netto 30 868 507,37 28 862 856,08
a) zysk netto 30 868 507,37 28 862 856,08
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu BZ 92 502 242,34 93 640 098,42

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2005 r. zamknęła sumą bilansową w wyso-

kości 107 478 tys. zł, tj. o 7 350 tys. zł (ok. 6%) niższą niż za 2004 r.

Aktywa trwałe w porównaniu do 2004 r. spadły o 23 776 tys. zł i wyniosły

63 454 tys. zł. W aktywach trwałych ponad 88% stanowił rzeczowy majątek

trwały (56 052 tys. zł) z czego 19% stanowiły grunty (11 907 tys. zł), 56% bu-

dynki i budowle (35 297 tys. zł) i blisko 13% sprzęt komputerowy, środki

transportu oraz inne maszyny i urządzenia (8 848 tys. zł). Umorzenie akty-

wów trwałych na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosło 113 980 tys. zł.

Aktywa obrotowe w porównaniu z bilansem otwarcia 2005 r. wzrosły

o 16 426 tys. zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2005 r. 44 024 tys. zł. W akty-

wach tych najpoważniejszą pozycję stanowiły inwestycje krótkoterminowe

(34 935 tys. zł) i należności krótkoterminowe (7 765 tys. zł).

W 2005 r. nastąpił wzrost kapitałów własnych, które na koniec roku wynio-

sły 93 640 tys. zł. Podkreślić należy, że w 2005 r. Izba wypłaciła dywidendę dla

akcjonariuszy za 2004 r. na łączną kwotę 27 225 tys. zł, tj. 2 500 zł za akcję.

Jednocześnie w 2005 r. nastąpił spadek o ok. 38% zobowiązań, które na ko-

niec 2005 r. wyniosły 13 838 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2005 r. Izba nie posia-

dała kredytów bankowych.

W 2005 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. osiągnęła łączne przychody

w wysokości 105 188 tys. zł.

W strukturze przychodów ogółem ok. 93% stanowiły przychody ze sprze-

daży 97 757 tys. zł, 4,7% pozostałe przychody operacyjne (4 994 tys. zł) i 2,3%

przychody finansowe (2 437 tys. zł).

W przychodach ze sprzedaży najpoważniejszą pozycję stanowiły przycho-

dy ze sprzedaży produktów na łączną kwotę 97 757 tys. zł z czego:

• usługi w systemie ELIXIR® przyniosły 88 791 tys. zł,

• usługi odczytu optycznego i archiwizacji 3 974 tys. zł,

• bankowej poczty kurierskiej 3 312 tys. zł.

Koszty funkcjonowania Izby w 2005 r. wyniosły 69 379 tys. zł w tym:

• koszty z działalności operacyjnej 66 064 tys. zł (95,2%),

• pozostałe koszty operacyjne 3 064 tys. zł (4,4%),

• koszty finansowe 251 tys. zł (0,4%).

W 2005 r. Izba wypracowała zysk netto w wysokości 28 863 tys. zł i był on

niższy od zysku za 2004 r. o 2 005 tys. zł, tj. o około 6,5%.

CHARAKTERYSTYKA
AKTYWÓW I PASYWÓW
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