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Struktura Akcjonariatu Shareholding structure
udział w % shares in %

34,44

Narodowy Bank Polski

14,23

Bank Zachodni WBK S.A.

5,74

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5,74

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

5,74

Bank Millennium S.A.

5,74

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5,74

ING Bank Śląski S.A.

5,74

mBank S.A.

5,74

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

5,51

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

2,89

Związek Banków Polskich

2,75

SGB-Bank S.A.

Zarząd
Kazimierz Małecki
Dariusz Marcjasz
Jacek Rapcia
Michał Szymański

Management Board

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Adam Tochmański
Mieczysław Groszek

President of the Management Board
Vice-President of the Management Board
Vice-President of the Management Board
Vice-President of the Management Board

Supervisory Board

Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vice-Chairman of the Supervisory Board

Członkowie

Members

Piotr Kasznik
Jarosław Mastalerz
Piotr Miałkowski
Zygmunt Miętki
Jarosław Orlikowski
Maciej Palej
Czesław Piasek
Maciej Pietrucha
Elżbieta Witkowska-Hasny
Alicja Żyła

Bank Millennium S.A.
mBank S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
SGB-Bank S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (od/since 2.04.2015 r.)
Bank Zachodni WBK S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (od/since 26.05.2015 r.)
ING Bank Śląski S.A.

Katarzyna Bajerowska
Wacława Maria Sędziak

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (do/until 1.04.2015 r.)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (do/until 25.05.2015 r.)
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Zgodnie z profilem prowadzonej działalności i obowiązującą strategią spółki, KIR koncentruje się na dostarczaniu usług rozliczeniowych o najwyższych
parametrach w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa. Jakość naszych systemów rozliczeniowych – Elixir, Euro Elixir i Express Elixir – przetwarzających
międzybankowe komunikaty płatnicze, podlega praktycznej weryfikacji każdego dnia. Konsekwentnie realizujemy także działania mające na celu
rozwój usług wspierających płatności i rozliczenia, które przyczyniają się do usprawnienia i przyspieszenia funkcjonowania gospodarki elektronicznej.
Odpowiedzialnie budując pozycję KIR jako kluczowej instytucji infrastrukturalnej polskiego sektora bankowego, stale podnosimy swoje kompetencje
i wdrażamy nowe inicjatywy biznesowe. Do nowych projektów, rozwijanych w 2015 r., należą m.in. wdrożenie systemu rozliczeń krajowych transakcji
kartowych Inkart, a także wdrożenie w systemie Express Elixir nowej funkcjonalności – obsługi przelewów na numer telefonu.

In accordance with the company business profile and the current strategy, KIR is focused on providing clearing services of the highest quality in terms
of reliability and safety. Our commitment to excellence in processing of interbank payment messages through our clearing systems – Elixir, Euro Elixir
and Express Elixir – is subject to a practical daily assessment. We also consistently implement projects aimed at developing payment and clearing
support services, that contribute to streamlining and accelerating of the digital economy.
While responsibly building KIR’s position as a key institution of the Polish banking sector infrastructure, we continuously raise our competences
and implement new business initiatives. New projects developed in 2015 include, among others, the implementation of Inkart – the clearing
system for card payments executed locally, as well as the implementation of a new functionality in Express Elixir system – transfers to mobile
phone numbers.
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Od 1994 r. system Elixir – pierwszy w Polsce elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych – istotnie przyczynia się do efektywnego
funkcjonowania polskiego sektora bankowego, umożliwiając bezpieczny obieg komunikatów płatniczych. W 2015 r. rozliczyliśmy w systemie Elixir
blisko 1,7 mld zleceń płatniczych – o 3,8 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ich wartość przekroczyła 4,3 bln zł i była o 6 proc. wyższa niż w 2014 r.
Największą miesięczną liczbę komunikatów – ponad 152 mln – odnotowaliśmy w grudniu 2015 r. Natomiast największą dzienną liczbę transakcji,
wynoszącą 11,5 mln o wartości niemal 19 mld zł, zarejestrowaliśmy 10 sierpnia 2015 r.
Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, które pozwalają na przekazywanie środków między rachunkami
prowadzonymi w różnych bankach w zaledwie kilka godzin. W 2015 r. za pośrednictwem Elixir rozpoczęliśmy również rozrachunek systemu
płatności mobilnych BLIK, którego operatorem jest spółka Polski Standard Płatności.
Liczba transakcji ogółem w systemie Elixir (w mln)
Total number of transactions in Elixir system (in million)

Wartość obrotów ogółem w systemie Elixir (w mld zł)
Total turnover value in Elixir system (in PLN billion)
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Elixir was launched as the first electronic interbank clearing system in Poland, operating in the Polish currency, in 1994. By enabling a safe flow of payment
messages it has been significantly contributing to an effective functioning of the Polish banking sector. In 2015 we cleared nearly 1.7 billion payments in
Elixir system – 3.8% more than in the previous year. The value of those transactions exceeded PLN 4.3 trillion and was 6% higher than in 2014. The highest
monthly number of messages – over 152 million – was cleared in December 2015, while the highest daily volume – 11.5 million transactions amounting
to nearly PLN 19 billion, was recorded on 10th August 2015.
On every working day three clearing sessions take place in Elixir system, enabling the transfer of funds between accounts held in different banks,
within a few hours only. Through Elixir system, in 2015 we also started the settlement of BLIK mobile payments, operated by Polski Standard Płatności.
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Rok 2015 charakteryzował się dynamicznym rozwojem Euro Elixir – międzybankowego systemu rozliczeń płatności w euro, obsługującego zlecenia
płatnicze w relacjach krajowych i transgranicznych. System, będący częścią zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatności
(SEPA), został uruchomiony przez KIR w marcu 2005 r. W systemie Euro Elixir przetwarzane są zarówno przelewy przesyłane między bankami w Polsce,
jak i wysyłane za granicę do krajów należących do SEPA. W 2015 r. w prowadzonym przez KIR systemie rozliczonych zostało blisko 80 proc. wszystkich
transakcji w euro, zarówno wychodzących z Polski, jak i kierowanych do kraju.

2015 was characterized by a dynamic development of Euro Elixir – an interbank system operating in EUR, used to clear payment orders in both
domestic and cross-border relations. The system, which is a part of Single Euro Payments Area (SEPA) integrated infrastructure, was launched
by KIR in March 2005. Euro Elixir system processes both interbank transfers within Poland and international transfers to SEPA countries. In 2015
the system operated by KIR processed nearly 80% of all EUR transactions, both incoming and outgoing from Poland.
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W 2015 r. w tym systemie przetworzyliśmy łącznie ponad 18,4 mln komunikatów – prawie o 3 mln więcej niż w 2014 r., co stanowi wzrost o 18,2 proc.
Znacząca dynamika widoczna jest także w łącznej wartości transakcji, która wzrosła z 89 mld euro w 2014 r. do blisko 101 mld euro w 2015 r., czyli
o 13,8 proc. Największą miesięczną liczbę komunikatów – niemal 1,8 mln – odnotowaliśmy w grudniu 2015 r. Natomiast największą dzienną liczbę
transakcji, wynoszącą ponad 104 tys. o wartości blisko 499 mln euro, zarejestrowaliśmy 15 grudnia 2015 r.

Liczba transakcji ogółem w systemie Euro Elixir (w mln)
Total number of transactions in Euro Elixir system (in million)

Wartość obrotów ogółem w systemie Euro Elixir (w mld euro)
Total turnover value in Euro Elixir system (in EUR billion)
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In 2015 we processed a total of 18.4 million messages in that system – nearly 3 million more than in 2014 (an increase by 18.2%). The significant
growth dynamics is also visible in the total value of transactions, which increased from EUR 89 billion in 2014 to nearly EUR 101 billion in 2015
(growth by 13.8%). The highest monthly number of messages – nearly 1.8 million – was cleared in December 2015, while the highest daily volume
– 104 thousand transactions amounting to nearly EUR 499 million, was recorded on 15th December 2015.

9

2015
ANNUAL REPORT
RAPORT ROCZNY

W zakresie obsługi rozliczeń międzynarodowych, oprócz systemu Euro Elixir, KIR jako jedyne autoryzowane SWIFT Service Bureau w Polsce
oferuje instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom usługę dostępu do sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet. Dzięki temu klienci KIR mają
możliwość przesyłania komunikatów finansowych i informacyjnych w ramach bankowości korespondenckiej, wymiany zleceń płatniczych
z systemem rozliczeniowym TARGET2, a także realizacji zleceń krajowych, w tym z systemem SORBNET2. Do profilowanych usług biznesowych
należą: SWIFTNet Accord dla podmiotów operujących na rynku walutowym i zajmujących się transakcjami na nieregulowanych rynkach
pochodnych instrumentów finansowych oraz SWIFTNet Funds – usługa kierowana do podmiotów obecnych na rynku funduszy inwestycyjnych.
Na koniec 2015 r. z usług SWIFT Service Bureau KIR korzystało 23 klientów, co stanowiło ponad 38 proc. udziału w rynku usług SWIFT w Polsce.
Wolumen komunikatów przesyłanych za pośrednictwem SWIFT Service Bureau w 2015 roku wyniósł ponad 3,3 mln i był o ponad 11 proc. wyższy
niż w 2014 r.

In terms of cross-border clearing, beside Euro Elixir system, KIR as the only authorized SWIFT Service Bureau in Poland, offers financial institutions
and commercial entities access to SWIFTNet telecommunications network. Consequently KIR’s clients have the possibility of sending financial
and informational messages within the network of correspondent banking. KIR’s offer includes exchanging payment orders with TARGET2 system,
clearing of domestic orders – also via SORBNET2, and tailored business services, such as: SWIFTNet Accord for entities operating on the currency
market and dealing with transactions on unregulated markets of derivative financial instruments, and SWIFTNet Funds – a service targeted at entities
active on the investment fund market.
At the end of 2015 services provided by SWIFT Service Bureau were used by 23 clients, allowing KIR to claim a 38% share of SWIFT services market
in Poland. The volume of messages sent via SWIFT Service Bureau in 2015 reached over 3.3 million and was over 11% higher than in 2014.
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Udział KIR w rynku usług SWIFT w Polsce w 2015 r.
KIR’s sharein SWIFT services marketin Poland in 2015

38,3%
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W 2015 r. KIR uczestniczył w inicjatywie utworzenia nowej europejskiej platformy rozliczeniowej – European Clearing Cooperative. To przedsiębiorstwo,
funkcjonujące na zasadzie spółdzielni, zostało założone przez sześć izb rozliczeniowych (ACH – Automated Clearing House) zrzeszonych w ramach
stowarzyszenia EACHA. W planach firmy jest uruchomienie systemu CIS (Central Interoperability System). Użytkownikami systemu CIS będą, oprócz
sześciu izb rozliczeniowych, również banki centralne z Niemiec, Włoch i Austrii. Oznacza to, że docelowo zamknięte zostaną dotychczasowe bilateralne
połączenia EACHA zawierane między poszczególnymi izbami rozliczeniowymi, a w ich miejsce powstanie jedno połączenie – z systemem CIS.

In 2015 KIR participated in the initiative to launch the European Clearing Cooperative, a new European clearing platform. The enterprise, operating as
a cooperative, was founded by six clearing houses (ACH – Automated Clearing House), members of EACHA Association. The new company plans include
the launch of the Central Interoperability System (CIS). Beside the six clearing houses, users of CIS system will include central banks from Germany,
Italy and Austria. That means that current bilateral EACHA links between the clearing houses will eventually be closed and replaced by one single link
to CIS system.
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W 2015 r. nastąpił dalszy rozwój systemu płatności natychmiastowych Express Elixir – wdrożonego jako pierwsze w Polsce i drugie w Europie
rozwiązanie umożliwiające przekazywanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tę usługę w 2015 r. wdrożyły 24 banki, a kolejne prowadzą testy z KIR i przewidują jej uruchomienie w 2016 r.
O rosnącej popularności płatności natychmiastowych świadczą generowane przez system statystyki. W 2015 r. Express Elixir rozliczył prawie
1,5 mln komunikatów, których wartość przekroczyła 6,7 mld zł. W stosunku do 2014 r. liczba zrealizowanych transakcji wzrosła o ponad 59 proc.
(z 940 tys.), a wartość o blisko 56 proc. (z 4,3 mld zł). Największą miesięczną liczbę komunikatów – 148 276 – odnotowaliśmy w grudniu 2015 r.
Natomiast największą dzienną liczbę transakcji, wynoszącą 8 376 o wartości prawie 36 mln zł, zarejestrowaliśmy 10 listopada 2015 r.
We wrześniu 2015 r. KIR udostępnił produkcyjnie w systemie Express Elixir obsługę płatności mobilnych typu P2P, tj. przelewów na numer telefonu
pomiędzy odbiorcami indywidualnymi, realizowanych we współpracy z firmą Polski Standard Płatności.

Express Elixir, the system designed for clearing instant payments, was launched as the first solution of this kind in Poland and second in Europe.
It enables the transfer of funds between accounts held in different banks within seconds, 24 hours a day, 7 days a week. In 2015 the service was
introduced by 24 banks. Others are conducting tests with KIR and planning the system implementation in 2016.
The statistics of cleared transactions prove the growing popularity of instant payments. In 2015 nearly 1.5 million messages were cleared in Express
Elixir, amounting to a total value of more than PLN 6.7 billion. When compared to 2014, the number of transactions increased by over 59% (from
940 thousand), and value grew by nearly 56% (from PLN 4.3 billion). The highest monthly number of messages – 148,276 – was cleared
in December 2015, while the highest daily volume of transactions – 8,376 transactions amounting to nearly PLN 36 million, was recorded on 10th
November 2015.
In September 2015 in Express Elixir system, the production mode was launched for the processing of mobile P2P payments. Those are transfers to mobile
phone numbers between individual recipients, carried out in cooperation with Polski Standard Płatności.
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Liczba transakcji w systemie Express Elixir
w 2015 r. w tys. (kwartalnie)
Number of transactions in Express Elixir system
in 2015 in thousand (quarterly)
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Wartość obrotów w systemie Express Elixir
w 2015 r. w mln zł (kwartalnie)
Turnover value in Express Elixir system
in 2015 in PLN million (quarterly)
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Rok 2015 upłynął pod znakiem istotnych zmian w obsługiwanej przez KIR usłudze Ognivo. Podstawową funkcją usługi zbudowanej
na zasadzie uzupełniających się modułów jest umożliwianie elektronicznej wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami
– uczestnikami systemów Elixir i Euro Elixir oraz instytucjami współpracującymi z sektorem bankowym. Za pośrednictwem Ognivo komunikują
się wyłącznie uprawnione podmioty: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz
sądy i prokuratury. Moduły usługi realizują różne funkcje i są dopasowane do rodzaju uczestników z nich korzystających. Każdy z uczestników
ma dostęp jedynie do określonych informacji zgodnych z jego uprawnieniami.
W 2015 r. prowadziliśmy prace związane z wdrożeniem i uruchomieniem nowych usług w Ognivo: modułów do obsługi Centralnej informacji o rachunkach
uśpionych oraz elektronizacji zajęć komorniczych.

2015 was a year of significant development of, operated by KIR, Ognivo service. The service, based on complementary modules, enables the
electronic exchange of information related to interbank clearing between banks – participants of Elixir and Euro Elixir systems and institutions
cooperating with the banking sector. Only authorized entities communicate using Ognivo: The Polish Social Insurance Institution (ZUS), Polish
Post (Poczta Polska), tax offices, customs chambers, administrative enforcement bodies, court bailiffs, as well as courts and prosecutor’s offices.
The individual modules of the service perform different functions and are tailored to the type of participants using them. Every participant has
access to selected information only, depending on the respective authorizations.
In 2015 we worked on the implementation and launch of new services in Ognivo: modules for Central information on dormant accounts and the digitization
of seizures by bailiffs.
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Centralna informacja o rachunkach uśpionych będzie usługą świadczoną przez KIR instytucjom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Rozwiązanie to umożliwi dostęp
do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i zapomnianych rachunkach osób fizycznych prowadzonych w każdym banku
i SKOK-u.
Najbardziej dynamiczny rozwój w ramach usługi Ognivo w 2015 r. widoczny był w statystykach Modułu zapytania o rachunki bankowe
dłużników. Jego użytkownicy – komornicy sądowi i administracyjne organy egzekucyjne – skierowali do banków ponad 83 mln zapytań,
podczas gdy w 2014 r. było ich ponad 57 mln. Od września 2016 r. istotnie zwiększy się rola tego modułu, ponieważ zgodnie z nowelizacjami
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego wszystkie zapytania komornicze będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.
Jako podmiot, który w pełni odpowiada definicji opisanej w ustawie, KIR będzie wspierał realizację elektronicznych zajęć komorniczych
z wykorzystaniem usługi Ognivo.

Central information on dormant accounts will be a service provided by KIR to institutions indicated in the act of 9th October 2015 on amendments
to the Act on banking law and several other acts, which will enter into force on 1st July 2016. The new functionalities will enable access to
information regarding the dormant accounts – accounts of deceased persons and forgotten accounts of clients of any bank or SKOK (National
Association of Co-operative Savings & Credit Unions).
The most dynamic development of Ognivo service in 2015 was observed in the statistics of the module of Enquiries on debtors’ bank accounts.
The module users – court bailiffs and administrative enforcement bodies – sent over 83 million enquiries in the system, compared to over
57 million in 2014. Starting from September 2016 the role of the module will grow significantly, because according to the updates to the Civil
code and the Code of civil procedure, all enquiries by bailiffs will only be carried our digitally. As an entity meeting all the requirements defined in the
act, KIR can support the execution of electronic bailiff seizures by the use of Ognivo service.
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W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. Jednym z nich jest
Paybynet – intuicyjny system płatności internetowych pozwalający na niezawodne i bezpieczne przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku
bankowego klienta na rachunek sklepu internetowego czy konto bankowe jednostki administracji publicznej. Jest to system typu pay-by-link,
którego przewagą konkurencyjną jest bezpośrednia realizacja przelewu i nieodwoływalność dyspozycji. Klienci banków, którzy korzystają z systemu
Paybynet, mają możliwość zlecania płatności on-line o każdej porze doby, także w weekendy. Dodatkowo wyjątkowe udogodnienia Paybynet
dla podmiotów e-commerce, takie jak np. jednoznaczna identyfikacja klienta, usprawniają codzienną obsługę procesu sprzedaży.

KIR’s offer also includes solutions aimed at supporting the development of cashless payment market in Poland, such as Paybynet. This intuitive
internet payment system allows for making reliable and safe transfers directly from the client’s bank account to the online shop’s account, or the bank
account of a public administration entity. It is a pay-by-link system offering competitive advantage of the direct transfer of funds and the irrevocability
of the payment order. By using Paybynet, clients of banks can make online payments any time, also during weekends. Moreover, e-commerce operators
benefit from Paybynet unique features, such as the clear identification of the client, improving the daily functioning of the sales process.
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Paybynet, jako jedyna z usług płatności internetowych na polskim rynku, umożliwia współpracę z systemami typu mass-collect. Obsługa płatności
masowych, które dzięki tym systemom księgowane są na indywidualnych rachunkach, cieszy się coraz większym zainteresowaniem administracji
publicznej.
W 2015 r. dynamicznie rozwijaliśmy usługę udostępniania bramek płatniczych dla podmiotów świadczących usługi płatności lub rozpoczynających
działalność w tym zakresie. W systemie Paybynet wdrożone zostały kolejne e-sklepy oraz jednostki administracji publicznej, dzięki czemu grono klientów
wzrosło do niemal 1 300 podmiotów. Nowym partnerem KIR w usłudze Paybynet stał się kolejny bank komercyjny, a liczba banków spółdzielczych
uczestniczących w usłudze przekroczyła 100.

Paybynet is the only online payment service on the Polish market which enables the cooperation with mass-collect systems. Our services related
to mass payments management, allowing for payment booking on individual accounts, enjoy a growing popularity among public administration.
In 2015 we dynamically developed the service of making available payment gates to entities offering payment services or starting their activity
in that field. Additional e-shops and public administration entities were added to Paybynet system. Consequently, our group of clients reached nearly
1 300 entities. Another commercial bank has become KIR’s partner in Paybynet, while the number of cooperative banks participating in the service
exceeded 100.
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Świadczymy również usługi certyfikacyjne w zakresie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Oferowany przez KIR bezpieczny podpis elektroniczny
Szafir umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby składającej podpis i zabezpiecza opatrzony nim dokument przed wprowadzaniem zmian w jego
treści. To narzędzie równoważne jest pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. E-podpis może służyć m.in. do elektronicznego
podpisywania umów, faktur elektronicznych i dokumentów, składania deklaracji celnych i podatkowych czy podpisywania dokumentacji medycznej.
W 2015 r. wzrosło zainteresowanie usługami związanymi z e-podpisem, w tym w szczególności zakupem certyfikatów kwalifikowanych. Wzrost
sprzedaży zestawów do składania e-podpisu był m.in. efektem wdrożenia przez Ministerstwo Finansów w 2014 r. elektronicznego systemu
do składania deklaracji podatkowych – eDeklaracje, obligatoryjnego dla przedsiębiorców zatrudniających ponad 5 osób. W ślad za zmianami, jakie
były wprowadzane w przeglądarkach internetowych, rozwijaliśmy komponenty programistyczne Szafir (udostępniające funkcjonalność e-podpisu)
przeznaczone do integracji w rozwiązaniach firm trzecich. W grudniu 2015 r. uruchomiliśmy sklep internetowy, w którym klienci Centrum Obsługi
Podpisu Elektronicznego Szafir mogą złożyć zamówienie na zestawy do składania podpisów elektronicznych, certyfikaty i usługę znakowania czasem.

We also provide certification services in the field of secure electronic signature. Szafir, the electronic signature offered by KIR, enables a clear
identification of the signer and protects the signed document from introducing any changes to its content. The tool is equivalent to the original
handwritten signature in terms of legal consequences. E-signature may be used e.g. for the electronic signing of contracts, e-invoices and
documentation, for submitting customs or tax declarations, as well as medical documentation authorizing.
In 2015 an increased interest in e-signature services, particularly in the purchase of qualified certificates, was observed. The growth in sales
of e-signature sets was partly due to the implementation by the Ministry of Finance in 2014, of a new regulation launching a system for submitting tax
declarations online, eDeklaracje, which was made mandatory for businesses employing more than 5 people. Following the modifications introduced
by the internet browsers, we developed the programming components of Szafir (providing the e-signature functionality) that could be integrated
in the solutions offered by third parties. In December 2015 we launched an online shop, where clients of Szafir Digital Signature Support Centre can
order e-signature sets, certificates and time-marking services.
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Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez KIR w 2015 r. była implementacja lokalnego systemu rozliczeń płatności kartowych
Inkart. System został przygotowany do produkcyjnego uruchomienia. KIR uzyskał zgodę Prezesa NBP na prowadzenie nowego systemu oraz
wymagane certyfikacje, w tym PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Procesy wdrożeniowe pierwszych uczestników Inkart
rozpoczęliśmy w 2015 r., a uruchomienie systemu w trybie produkcyjnym planowane jest w 2016 r.
KIR aktywnie uczestniczył w inicjatywach krajowego sektora bankowego, mających na celu analizę możliwości wdrożenia w Polsce lokalnego schematu
płatniczego, który uwzględniałby lokalną kartę płatniczą oraz powstanie tzw. unii bankomatowej, czyli porozumienia pomiędzy uczestnikami rynku
kartowego dotyczącego zarządzania i zasad funkcjonowania lokalnej sieci bankomatowej. System Inkart został przygotowany w sposób, który umożliwia
jego rozwój i dostosowywanie do potrzeb zgłaszanych przez lokalne inicjatywy w obszarze płatności kartowych.

One of the key projects of KIR in 2015 was the implementation of Inkart, which is a system dedicated to clearing and settlement of card
payments executed locally. Inkart is now ready for production launch. KIR has obtained the consent of the President of the National Bank
of Poland to introduce the new system, as well as all the necessary certifications, including PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard). Inkart’s first participants started their implementation processes in 2015 and their production launches are planned for 2016.
KIR took an active part in Polish banking sector’s initiatives, aimed at assessing the potential benefits of launching a new domestic card-based
payment scheme in Poland. KIR was also involved in work on the feasibility study and the opportunity evaluation related to the creation of the
so-called “ATM union”, which would be an agreement between players on the card market on the joint management and use of the in-country
ATM network. Inkart has been designed and developed as a flexible system and thus can be adapted to its participants’ needs pertaining to the
domestic card payments.
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Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych. Od początku funkcjonowania koncentrujemy się
na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój bankowości elektronicznej i internetowej. Wyróżnia nas dbałość o bezpieczeństwo
i niezawodność świadczonych usług.
Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i wieloletnie doświadczenie, konsekwentnie budujemy i rozwijamy standardy
rozliczeniowe.

Our priority is to provide the highest quality of secure clearing services. Since KIR was founded, we have been focusing on implementing
innovative solutions and supporting the development of electronic and internet banking. We are distinguished by safety and reliability of the
services we provide.
Exercising our – unique in the Polish market – expertise and long-term experience, we are consistently building and developing the clearing
standards.
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. („Spółka”) z siedzibą ul. rtm. W. Pileckiego 65
w Warszawie, na które składa się:
•
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
•
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku;
•
rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku;
•
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku;
•
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku;
•
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie
opinii o sprawozdaniu.
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących
szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a)	przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej
wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku;
b) 	zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych;
c) 	jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Warszawa, dnia 7 marca 2016 roku
BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie:

Artur Staniszewski
Biegły Rewident
nr ewid. 9841
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
for the Annual General Meeting of Shareholders and Supervisory Board of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
We have audited the accompanying financial statement of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. with its headquarters located at 65 W. Pileckiego Street
in Warsaw, which consists of:
•
introduction to the financial statement;
•
balance sheet as at December 31, 2015;
•
profit and loss report for the fiscal year ending at December 31, 2015;
•
statement of changes in equity for the fiscal year ending at December 31, 2015;
•
cash flow statement for the fiscal year ending at December 31, 2015;
•
additional notes and explanations.
The Company’s Management Board assumes responsibility for the preparation of the Financial Statement that is in accordance with the applicable
regulations and the preparation of the Business Activity Report. The Management Board and the Supervisory Board members are required to ensure
that the Financial Statement and the Business Activity Report meet the requirements of the Act of September 29, 1994 on Accounting (Dz. U. from
2013 Pos. 330, with further amendments), hereinafter referred to as the “Accounting Act”. Our responsibility was to audit and express an opinion
on the Financial Statement’s compliance with the applicable rules (policy) and verifying whether it truly and clearly presents, in all material
respects, the financial position, as well as the Company’s financial results and the accuracy of the accounting books that are the basis of the
statement.
We conducted the financial statement audit in accordance with:
1/ chapter 7 of the Accounting Act,
2/ national auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors in Poland.
The financial statement audit was planned and conducted in such a way as to provide reasonable assurance and basis to express our opinion
on the statement.
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In particular, the audit included assessment of correctness of the accounting and estimate principles (policies) applied by the company,
the verification of – largely on a random basis – of accounting evidence and records of the amounts and disclosures in the financial statement,
as well as an overall assessment of the financial statement.
We believe that our audit provides a sufficient basis for the opinion.
In our opinion, the financial statement, in all material respects:
a)	presents true and clear information relevant to the assessment of the economic and financial position of the company as at December 31, 2015,
as well as its financial results for the year ended at December 31, 2015;
b)	was prepared in accordance with the applicable accounting principles (policy) and based on properly
maintained accounting records;
c) is consistent with the laws and provisions of the Company’s Articles of Association that influence the financial statement’s content.
The Report on Company’s Operations is complete as defined in the Art. 49 of the Accounting Act, and the information contained therein, derived from
the audited Financial Statement, is consistent with it.
Warsaw, March 7, 2016
BDO Sp. z o.o.
12 Postępu Str.
02-676 Warsaw
The entity authorized to audit financial statements No. 3355
Key Auditor conducting the audit:

Artur Staniszewski
Auditor
Reg. No. 9841

25

2015
ANNUAL REPORT
RAPORT ROCZNY

Wyniki finansowe
Bilans

Financial Results

Balance sheet

AKTYWA w tys. zł ASSETS in thousands PLN

31.12.2014

79 976

73 762

5 345

7 757

66 455

56 973

A.

Aktywa trwałe Fixed assets

I.

Wartości niematerialne i prawne Intangible assets

II.

Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

III.

Należności długoterminowe Long-term receivables

-

-

IV.

Inwestycje długoterminowe Long-term investments

4 813

4 813

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Long-term accruals

3 363

4 219

B.

Aktywa obrotowe Current assets

41 334

49 189

I.

Zapasy Inventory

736

415

II.

Należności krótkoterminowe Short-term receivables

11 466

12 496

III.

Inwestycje krótkoterminowe Short-term investments

27 239

34 337

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Short-term accruals

1 893

1 941

121 310

122 951

Aktywa razem Total assets

26

31.12.2015

Wyniki finansowe
Bilans

Financial Results

Balance sheet

PASYWA w tys. zł LIABILITIES in thousands PLN

31.12.2015

31.12.2014

95 861

96 930

5 445

5 445

-

-

A.

Kapitał (fundusz) własny Equity

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy Share capital

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Called up share capital not paid (negative value)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Treasury shares (negative value)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy Supplementary capital

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Revaluation capital

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Other reserve capital

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych Profit (loss) from previous years

VIII.

Zysk (strata) netto Net profit (loss)

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowym (wielkość ujemna)
Net profit write-offs in the course of the financial year (negative value)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Liabilities and provisions for liabilities

25 449

26 021

I.

Rezerwy na zobowiązania Provisions for accounts liabilities

12 810

15 121

II.

Zobowiązania długoterminowe Long-term liabilities

III.

Zobowiązania krótkoterminowe Short-term liabilities

IV.

Rozliczenia międzyokresowe Accruals

Pasywa razem Total liabilities

-

-

4 784

4 784

1

1

56 779

56 732

-

-

28 852

29 968

-

-

-

-

11 986

10 191

653

709

121 310

122 951
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Charakterystyka aktywów i pasywów
Na dzień 31 grudnia 2015 roku bilans KIR zamknął się sumą w wysokości 121 310 tys. zł, czyli o 1,3 proc. niższą niż na koniec poprzedniego roku.
Wartość aktywów trwałych na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu do roku 2014, wzrosła o 6 214 tys. zł (tj. o 8,4 proc.) głównie
na skutek wzrostu rzeczowych aktywów trwałych odzwierciedlających wartość inwestycji, jakie poczyniła Spółka (wzrost wartości środków
trwałych w budowie o ponad 8,6 mln zł). Wartość aktywów obrotowych, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, zmniejszyła się
o 7 855 tys. zł (tj. o 16 proc.) głównie na skutek zmniejszenia wartości inwestycji krótkoterminowych.
Kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 95 861 tys. zł i, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, uległy
zmniejszeniu o 1 069 tys. zł (tj. o 1,1 proc.). Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania uległa zmniejszeniu o 572 tys. zł (tj. o 2,2 proc.)
głównie w wyniku spadku wartości rezerw na zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 2015 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, KIR nie
posiadał zobowiązań długoterminowych.

Characteristics of assets and liabilities
As at December 31, the 2015 KIR balance sheet closed in the amount of PLN 121,310 thousand, which is 1,3% lower than at the end of the previous year.
The values of fixed assets at the end of the reporting period, compared to 2014, increased by PLN 6,214 thousand (that is 8,4%) mainly due
to the increase in tangible fixed assets reflecting the value of the investments that the company has made (increase in the value of fixed assets under
construction for more than PLN 8.6 million). The value of current assets, as compared to December 31, 2014 decreased by PLN 7,855 thousand
(i.e. 16%) mainly due to the decrease in the value of short-term investments.
The value of the Company’s equity as at December 31, 2015 amounted to PLN 95,861 thousand and, compared to December 31, 2014, decreased by
PLN 1,069 thousand (that is 1,1%). The value of liabilities and provisions for liabilities decreased by PLN 572 thousand (i.e. 2,2%) mainly due to the
lower value of provisions for accounts liabilities. As at December 31, 2015, as in the previous years, KIR did not record any long-term liabilities.
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Financial Results

Rachunek zysków i strat

Profit and loss account

w tys. zł / in thousands PLN

za rok 2015 for 2015

za rok 2014 for 2014

120 069

123 970

Koszty działalności operacyjnej Operating expenses

85 728

87 574

Zysk (strata) ze sprzedaży Profit (loss) on sales

34 341

36 396

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Net revenue on sales and equivalent income

Pozostałe przychody operacyjne Other operating revenue
Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs
Zysk (strata) z działalności operacyjnej Profit (loss) on operations
Przychody finansowe Financial revenue
Koszty finansowe Financial costs
Zysk (strata) z działalności gospodarczej Profit (loss) on business activities
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Extraordinary items
Zysk (strata) brutto Gross profit (loss)
Podatek dochodowy Income tax
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku Other obligatory profit reductions
Zysk (strata) netto Net profit (loss)

1 344

836

382

1 049

35 303

36 183

600

1 111

25

64

35 878

37 230

-

-

35 878

37 230

7 026

7 262

-

-

28 852

29 968
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Przez cały 2015 rok Spółka zachowywała bieżącą płynność finansową i wysoki poziom wskaźników rentowności. Wskaźnik rentowności kapitałów
własnych (ROE) ukształtował się na poziomie 29,9 proc., wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – na poziomie 23,6 proc., a wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS) – na poziomie 24 proc. W czerwcu 2015 roku KIR dokonał wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 98,8 proc. zysku netto
zrealizowanego w roku 2014.

Throughout 2015 KIR kept current financial liquidity and a high level of profitability ratios. The return on equity (ROE) was at 29,9%, return on assets
(ROA) at 23,6%, while return on sales (ROS) at 24%. In June 2015, KIR made a dividend payment for 2014 in the amount of 98,8% of the net profit
achieved in 2014.

30

31

www.kir.pl

