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SZANOWNI PAÑSTWO

LADIES AND GENTLEMEN

W 2004 roku przypada dziesi¹ta rocznica
funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów
Wartoœciowych. Minione dziesiêæ lat to okres
bardzo szybkiego rozwoju ca³ego polskiego
rynku kapita³owego, w tym Krajowego Depozytu,
który obok Gie³dy Papierów Wartoœciowych,
nale¿y do jednej z jego podstawowych instytucji.
W obszarze dzia³ania Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych dynamiczny rozwój
nast¹pi³ zarówno pod wzglêdem jakoœci i zakresu œwiadczonych us³ug depozytoworozliczeniowych, jak i liczby oraz wartoœci
deponowanych papierów i rozliczanych transakcji, przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeñstwa prowadzonych operacji. Miêdzy
innymi dziêki temu polski rynek kapita³owy jest
dzisiaj atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem
pozyskiwania kapita³u.

2004 is the 10th anniversary of the founding of
the National Depository for Securities (KDPW).
The past ten years have been a period of very
rapid growth for the whole Polish capital market,
including the National Depository, which along
with the Warsaw Stock Exchange is one of the
market’s primary institutions. From the point of
view of the National Depository and its
functions, this dynamic growth was reflected
both in terms of the quality and range of
depository-settlement services provided, as well
as the number and value of securities in custody
and settled transactions, while all the time
maintaining a high level of safety for operations
performed. Largely thanks to this, the Polish
capital market is today an attractive and
competitive place to raise capital.

W 2004 roku Polska sta³a siê integraln¹ czêœci¹
Unii Europejskiej. Polski rynek kapita³owy ma
bardzo dobr¹ infrastrukturê prawn¹, techniczn¹
i instytucjonaln¹. Krajowy Depozyt Papierów
Wartoœciowych posiada efektywny system
rozliczeñ, Gie³da Papierów Wartoœciowych
nowoczesny system obrotu, a Komisja Papierów
Wartoœciowych i Gie³d sprawny system nadzoru.
Polskie przepisy reguluj¹ce rynek papierów
wartoœciowych s¹ oparte na œwiatowych
standardach i dostosowane do dyrektyw Unii
Europejskiej. Na polskim rynku dzia³aj¹ liczni
inwestorzy, emitenci, domy maklerskie i fundusze inwestycyjne. Polski rynek kapita³owy jest
wiêc dobrze przygotowany do integracji z Uni¹
Europejsk¹, czego potwierdzeniem jest równo-

In 2004, Poland will become an integral part of
the European Union. The Polish capital market
has a very strong legal, technical and
institutional infrastructure. The National
Depository for Securities maintains an effective
clearing and settlement system, the Warsaw
Stock Exchange uses a modern trading system,
and the Polish Securities and Exchange
Commission has at its disposal an efficient
supervisory system. Polish regulations
governing the securities market are based on
global standards and adapted to conform to EU
directives. The Polish market brings together
countless investors, issuers, brokerage houses
and investment funds. The Polish capital market
is therefore well prepared for integration with
the European Union, which is confirmed when
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leg³e notowanie przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych i rozliczanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
transakcji akcjami pierwszej spó³ki zagranicznej, Banku
Austria Creditanstalt, notowanej na parkiecie w Wiedniu.

we see share transactions of the first foreign company - Bank
Austria Creditanstalt - which is traded on the Viennese Stock
Exchange, also dual listed on the Warsaw Stock Exchange
and settled in KDPW.

Kolejnym elementem s³u¿¹cym dalszemu rozwojowi rynku
bêdzie realizacja przyjêtej przez Rz¹d Strategii Rozwoju
Polskiego Rynku Kapita³owego do 2010 roku. Strategia
identyfikuje najwa¿niejsze wyzwania stoj¹ce przed polskim
rynkiem kapita³owym oraz przedstawia planowane dzia³ania
maj¹ce na celu jego dalszy rozwój. Jedn¹ z najistotniejszych
kwestii, która powinna zostaæ rozstrzygniêta w najbli¿szym
okresie bêdzie odpowiednie ukszta³towanie struktury
w³asnoœciowej i zasad funkcjonowania zarówno Krajowego
Depozytu Papierów Wartoœciowych, jak i Gie³dy Papierów
Wartoœciowych. Przyjête rozwi¹zania powinny zapewniæ
obydwu instytucjom siln¹ pozycjê konkurencyjn¹ w Europie
oraz sprzyjaæ ³atwemu i taniemu dostêpowi polskich
inwestorów i emitentów do europejskich rynków
kapita³owych. Ponadto, w przypadku Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych rozwa¿ane jest utworzenie
struktury holdingowej, w ramach której dotychczasowe
zadania depozytowo-rozliczeniowe zosta³yby rozdzielone
i wykonywane na odpowiednich zasadach przez niezale¿ne
podmioty wchodz¹ce w sk³ad holdingu. Nadchodz¹cy rok
zapowiada siê wiêc równie interesuj¹co i bogato w wydarzenia jak poszczególne lata mijaj¹cej dekady.

Another factor helping in the further development of the
market will be the realisation of the Polish government’s
Strategy for the Evolution of the Polish Capital Market before
2010. The Strategy identifies the most significant challenges
facing the Polish capital market and sets out a plan of action
for its further development. One of the most significant
issues which will need to be addressed in the short term will
be changing the ownership structure and operating
principles of both the National Depository for Securities and
the Warsaw Stock Exchange. The adopted solutions will need
to safeguard a strong competitive position in Europe for
both institutions and will help provide straightforward and
low-cost access of Polish investors and issuers to European
capital markets. Moreover, in terms of the National
Depository, one proposal being discussed is the creation of a
holding structure within which the current depository and
clearing functions would be separated and performed
according to established rules by separate entities that are
part of the holding. So the coming year looks likely to be just
as interesting and eventful as those in the decade gone by.
I hope you will find our Annual Report for 2003 interesting
reading.

¯yczê Pañstwu interesuj¹cej lektury Raportu Rocznego
2003.

dr Wies³aw Roz³ucki
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Yours sincerely,
Dr Wies³aw Roz³ucki
Chairman of the KDPW Supervisory Board
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El¿bieta Pusto³a
Prezes Zarz¹du
President and CEO

List Prezesa Zarz¹du
An Introduction from the President and CEO
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SZANOWNI PAÑSTWO

LADIES AND GENTLEMEN

W 2003 roku Polacy podjêli w referendum
ostateczn¹ decyzjê o przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. W 2004 roku polski rynek
kapita³owy stanie siê wiêc integraln¹ czêœci¹
rynku europejskiego. W Unii Europejskiej g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ rynki posiadaj¹ce instytucje
infrastruktury silne kapita³owo i organizacyjnie,
wyposa¿one w nowoczesne technologie i systemy informatyczne oraz funkcjonuj¹ce w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu prawnym.

In 2003, Poland took the decision to join the
European Union. This means that in 2004, the
Polish capital market will form an integral part
of the European market. Those markets with
institutions which have strong capital and
organisational infrastructures, which are
furnished with the latest technology and IT
systems and which operate within a stable and
safe legal framework play the leading roles in
the EU.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych jako
centralna instytucja infrastruktury polskiego
rynku kapita³owego stosuje ju¿ standardy i procedury obowi¹zuj¹ce w krajach Unii Europejskiej, zapewniaj¹c sprawnoœæ oraz bezpieczeñstwo ca³ego krajowego systemu
depozytowo-rozliczeniowego. Ponadto, Krajowy
Depozyt Papierów Wartoœciowych systematycznie dostosowuje polski system
depozytowo-rozliczeniowy do najwy¿szych
standardów bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych na
rynkach œwiatowych.

The National Depository for Securities
(KDPW), as the central infrastructure
institution of the Polish capital market already
meets the standards and has adopted the
procedures in force in EU member countries,
ensuring the efficiency and safety of the whole
depository-settlement system in Poland.
Moreover, the National Depository regularly
adapts the Polish depository-settlement
system to meet the highest safety standards
adopted by global markets.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
systematycznie wprowadza nowe produkty
i us³ugi ka¿dorazowo dbaj¹c o zachowanie
odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa
rozliczeñ. W 2003 roku Krajowy Depozyt
Papierów Wartoœciowych, wprowadzi³ m.in.
rozliczanie opcji na indeks WIG20 oraz
rozpocz¹³ rozliczanie transakcji na papierach
wartoœciowych wyemitowanych poza granicami
Polski, nawi¹zuj¹c operacyjne po³¹czenie
z austriackim depozytem papierów wartoœciowych, Oesterreichische Kontrollbank, w celu

The National Depository for Securities
regularly introduces new products and
services, ensuring each time that the proper
level of settlement safety has been achieved. In
2003, the National Depository introduced,
among others, the clearing and settlement of
WIG20 index options and began the settlement
of transactions for securities issued outside
Poland, initiating an operational link with
Oesterreichische Kontrollbank, the Austrian
CSD, in order to allow Bank Austria

200 3

ANNUAL REPORT

RAPORT
ROCZNY

umo¿liwienia wprowadzenia akcji Banku Austria
Creditanstalt na Gie³dê Papierów Wartoœciowych.

Creditanstalt shares to be traded on the Warsaw Stock
Exchange.

W 2003 roku jednym z g³ównych dzia³añ Krajowego
Depozytu Papierów Wartoœciowych by³ rozwój procesów zachowania ci¹g³oœci dzia³ania. Przeprowadzano wewnêtrzne
testy bezpieczeñstwa systemów i danych w sytuacjach
zagro¿enia lub braku mo¿liwoœci pracy w g³ównej siedzibie.
Dokonano odpowiednich analiz ryzyka stosowanych
technologii informatycznych i procedur operacyjnych oraz
przeprowadzono odpowiednie zmiany organizacyjne.

In 2003, one of the main tasks of the National Depository
was to develop its business continuity plan. Internal tests
of system and data integrity were carried out in emergency
situations, or circumstances where work in the main
offices would not be possible. Assessments of risk in
applied IT technology and operational procedures were
performed and the appropriate organisational changes
were made.

Prowadziliœmy tak¿e dzia³ania, których celem by³o wspó³tworzenie strategii rozwoju polskiego rynku kapita³owego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ i konsolidacj¹ europejskich systemów depozytowo-rozliczeniowych.

We were also engaged in activities aimed at the joint
formulation of a strategy for the evolution of the Polish
capital market, putting special emphasis on issues
involving the integration and consolidation of European
depository-settlement systems.

W 2003 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
podj¹³ równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie
jednolitego, kompleksowego modelu zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym. W najbli¿szym okresie planowane jest
prowadzenie prac nad powiêkszeniem bezpieczeñstwa
w dostêpie do danych aplikacji depozytowo-rozliczeniowej,
opracowanie zasad kontroli systemów informatycznych, czy
zbudowanie systemu raportowania ryzyka. Ponadto, jak co
roku, Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych wydawa³
publikacje oraz organizowa³ konferencje, spotkania i seminaria edukacyjne poœwiêcone rynkowi kapita³owemu.

In 2003, the National Depository for Securities also began
work on the creation of an integrated and broad-based
operational risk management model. In the near future, we
plan to increase the level of safety for access to data from
depository-settlement applications, we will be drawing up
new rules for overseeing IT systems and building risk
reporting procedures. Moreover, as every year, the
National Depository for Securities has issued publications
and organised numerous conferences, meetings and
training seminars on the capital market.
I wish you pleasant reading of our Annual Report for 2003.

¯yczê Pañstwu mi³ej lektury Raportu Rocznego 2003.

El¿bieta Pusto³a
Prezes Zarz¹du

Yours sincerely
El¿bieta Pusto³a
President and CEO
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Organy
Statutowe
Statutory Bodies

W³adzami Krajowego Depozytu Papierów
Wartoœciowych S.A. s¹ Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarz¹d.

The governing bodies of the National
Depository for Securities are the Annual General
Meeting of Shareholders, the Supervisory Board
and the Management Board.

WALNE ZGROMADZENIE

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku akcjonariuszami
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych
S.A. byli w równych czêœciach: Skarb Pañstwa,
reprezentowany przez Ministra Skarbu Pañstwa,
Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie
S.A. oraz Narodowy Bank Polski.

On 31 December, 2003, the joint and equal
shareholders of the National Depository for
Securities (KDPW) were: the State Treasury,
represented by the Minister of the State
Treasury, the Warsaw Stock Exchange and the
National Bank of Poland.

6
Giełda Papierów Wartościowych
Warsaw Stock Exchange w Warszawie S.A.

Narodowy Bank Polski
National Bank of Poland

Skarb Państwa
State Treasury

RADA NADZORCZA

THE SUPERVISORY BOARD

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w sk³ad Rady Nadzorczej
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.
wchodzili: Wies³aw Roz³ucki (Przewodnicz¹cy), Adam
Tochmañski (Wiceprzewodnicz¹cy), Ryszard Czerniawski,
Bartosz Drabikowski, Piotr Dziewulski, Jacek Jaszczo³t,
Urszula Pa³aszek, Tomasz Stachurski. Podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A., które
mia³o miejsce 30 czerwca 2003 roku i kontynuowane by³o 15
lipca 2003 roku, Zarz¹d Zwi¹zku Banków Polskich odwo³a³ ze
stanowiska cz³onka Rady Nadzorczej p. Agnieszkê Dydycz,
na miejsce której powo³a³ p. Tomasza Stachurskiego.

On 31 December 2003, the Supervisory Board of the
National Depository for Securities consisted of the following
members: Wies³aw Roz³ucki (Chairman), Adam Tochmañski
(Deputy Chairman), Ryszard Czerniawski, Bartosz
Drabikowski, Piotr Dziewulski, Jacek Jaszczo³t, Urszula
Pa³aszek and Tomasz Stachurski. Following the Ordinary
Annual General Meeting of Shareholders of the National
Depository for Securities, which took place on 30 June, 2003
and continued on 15 July, 2003, the Management Board of
the Polish Bank Association recalled Agnieszka Dydycz from
her position as Member of the Supervisory Board and
replaced her with Tomasz Stachurski .
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Na zdjêciu od lewej (from left): Tomasz Stachurski, Bartosz Drabikowski, Wies³aw Roz³ucki, Jacek Jaszczo³t,
Urszula Pa³aszek, Ryszard Czerniawski, Piotr Dziewulski, Adam Tochmañski
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ZARZ¥D

THE MANAGEMENT BOARD

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w sk³ad Zarz¹du
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych
S.A. wchodzili: El¿bieta Pusto³a - Prezes
Zarz¹du, dr Ludwik Sobolewski - Wiceprezes
Zarz¹du, Anna Szulecka - Cz³onek Zarz¹du. Na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.
w dniu 30 czerwca 2003 roku wygas³a kadencja
Cz³onka Zarz¹du p. Teresy Rogalskiej. Od dnia
1 kwietnia 2004 roku stanowisko Cz³onka
Zarz¹du KDPW S.A. piastuje Aleksander
Ch³opecki.

On 31 December 2003, the Management Board
of the National Depository for Securities
consisted of the following members: El¿bieta
Pusto³a - President and CEO, Dr Ludwik
Sobolewski - Executive Vice-President, Anna
Szulecka - Member of the Management Board.
The term of office of Teresa Rogalska, a Member
of the KDPW Management Board, came to an
end at the Annual General Meeting of
Shareholders of the National Depository for
Securities, which took place on 30 June, 2003.
Aleksander Ch³opecki became a member of the
KDPW Management Board on April 1, 2004.
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Na zdjêciu od lewej (from left): Anna Szulecka, El¿bieta Pusto³a, Ludwik Sobolewski
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Prawne podstawy dzia³alnoœci
The Legal Principles of Operation

Podstawy prawne dzia³alnoœci Krajowego
Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.
stanowi¹ nastêpuj¹ce akty prawne:

The legal foundation for the principles of operation of
the National Depository for Securities are defined by the
following legal instruments:

• Ustawa Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoœciowymi,

• The Law on the Public Trading
in Securities,

• Kodeks Spó³ek Handlowych,

• The Company Code,

• Statut i Regulamin KDPW S.A., a spoœród
aktów reguluj¹cych zasady wspó³pracy
z uczestnikami: Szczegó³owe Zasady
Dzia³ania i Procedury Ewidencyjne,

• The Statut and the Rules of the National
Depository for Securities and regulations
describing the principles of co-operation with
participants, including the Rules of Operation
and Registration Procedures of KDPW,

• Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy KDPW S.A.,

• The Rules of the KDPW Annual General
Meeting of Shareholders,

• Regulamin Rady Nadzorczej KDPW S.A.,
• The Rules of the KDPW Supervisory Board,
• Regulamin Zarz¹du KDPW S.A.,
• The Rules of the KDPW Management Board,
• Regulamin Organizacyjny KDPW S.A.,
• The KDPW Organisational Rules,
• Regulamin S¹du Polubownego przy
KDPW S.A.

• The Rules of the KDPW Court of Arbitration.
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Schemat organizacyjny
Organisational Chart

El¿bieta Pusto³a - Prezes Zarz¹du / President & CEO

Stan na dzieñ 1 stycznia 2004
As on January 1st, 2004

Dyrektor Generalny ds. Technologii /
General Director for Technology
S³awomir Panasiuk

Biuro Spraw Osobowych /
Human Resources Department
Ma³gorzata Macio³ek

Dzia³ Eksploatacji Systemów Informatycznych /
IT Systems Department
Daros³aw Siebierski
Zespó³ Systemów Minikomputerowych i Sieci /
Personal Computer and Network Section

Biuro Kontroli Wewnêtrznej /
Internal Audit Department
Iwona Mrówka

Zespó³ Systemów Sieciowych /
Network System Section

Samodzielne Stanowisko ds. Zabezpieczenia
Systemu Informatycznego /
IT System Security Specialist Unit

Samodzielne Stanowisko ds. Zastosowañ
Technologii w bie¿¹cej dzia³alnoœci KDPW /
SIT Application in Current Operations
Specialist Unit
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Sekretariat / Secretariat

Dzia³ Analiz i Studiów /
Research and Analysis Department
Jolanta Semeniuk-Bijak

Zespó³ Analiz / Analysis Section

Dzia³ Rozwoju Systemów Informatycznych /
IT Development Department
Andrzej Kamiñski

Zespó³ Projektów / Project Section

Zespó³ ds. Informatycznych
Systemów Aplikacyjnych /
IT System Application Section

Zespó³ Statystyk i Prognoz /
Statistics and Analysis Section

Zespó³ Analiz Informatycznych /
IT Analysis Section

Sekretariat / Secretariat

Zespó³ ds. Systemów Biurowych /
Office System Section
Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych /
Project Specialist Unit
Sekretariat / Secretariat

Biuro Bezpieczeñstwa / Corporate Security Department
Andrzej Bajszczak

dr Ludwik Sobolewski - Wiceprezes Zarz¹du / Executive Vice President

Biuro KDPW / KDPW Office
Jolanta ¯elazna

Anna Szulecka - Cz³onek Zarz¹du / Member of the Management Board

Biuro Ekonomiczno-Finansowe /
Economic & Financial Department
Anna Fonkowicz

Sekretariat KDPW / Secretariat

Zespó³ Ekonomiczny / Economic Section

Kancelaria / Registry Office

Zespó³ Ksiêgowoœci / Accounts Section

Archiwum / Archives

Sekretariat / Secretariat

Biuro Informacji Publicznej i Promocji /
Promotions and Public Information Office
Katarzyna Borkowska

Dzia³ Zarz¹dzania Aktywami /
Fund Management Department
Ma³gorzata Wolska
Zespó³ Aktualizacji Funduszy /
Fund Update Section

Biuro Prawne / Legal Office
Jacek Michalczyk

Biuro Administracyjno-Gospodarcze /
Administrative Department
Marianna Przybysz
Zespó³ Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji /
Inventory and Supply Section

Samodzielne Stanowisko ds. Procesów
Inwestycyjnych i Remontów /
Office Equipment Registration Section

Zespó³ Operacji Finansowych /
Financial Operations Section

Dzia³ Operacyjny / Operations Department
Krzysztof O³dak

Zespó³ Rozliczeñ Pieniê¿nych /
Cash Clearing Section
Zespó³ Operacji na Papierach Wartoœciowych /
Corporate Actions Section
Zespó³ Rozliczeñ Papierów Wartoœciowych /
Settlement Section

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.po¿. /
Safety at Work and Fire Prevention Specialist Unit

Zespó³ Baz Danych /
Database Section
Sekretariat / Secretariat

Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych /
Derivatives Clearing House
Wies³aw Krzywina
Zespó³ Zarz¹dzania Ryzykiem /
Risk Management Section
Zespó³ Rozliczeñ i Monitorowania Rynku /
Registration and Settlement Section

Dzia³ Nadzoru / Audit Department
Ewa Usidus

Zespó³ Kontroli Uczestników /
Participant Audit Section

Zespó³ Procedur Ewidencyjnych
i Sprawozdawczoœci /
Registration Procedures and Reporting Section

Sekretariat / Secretariat
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Najwa¿niejsze zadania
Core Functions
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Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych jest
centralnym depozytem papierów wartoœciowych
znajduj¹cych siê w publicznym obrocie na
polskim rynku kapita³owym oraz izb¹ rozliczeniow¹ dla transakcji na tym rynku. Krajowy
Depozyt Papierów Wartoœciowych organizuje
i zapewnia sprawnoœæ systemu depozytowo-rozliczeniowego w Polsce.
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The National Depository for Securities (KDPW)
is the central depository for securities in public
trading in the Polish capital market, as well as
the clearing house for transactions in this
market. The National Depository manages and
ensures the safety and efficiency of the Polish
depository-settlement system.

13

14

Przedmiot dzia³alnoœci Krajowego Depozytu
obejmuje w szczególnoœci:
• rejestrowanie papierów wartoœciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu Krajowy Depozyt prowadzi konta depozytowe dla uczestników systemu
depozytowo-rozliczeniowego, na których
zapisywane s¹ papiery wartoœciowe,
• nadzorowanie zgodnoœci wielkoœci emisji
z liczb¹ papierów wartoœciowych znajduj¹cych siê w obrocie - Krajowy Depozyt
stale kontroluje zgodnoœæ liczby papierów
wartoœciowych zapisanych na wszystkich
kontach uczestników z liczb¹ papierów
wartoœciowych wyemitowanych przez
emitentów,
• obs³ugê realizacji zobowi¹zañ emitentów
wobec w³aœcicieli papierów wartoœciowych - Krajowy Depozyt poœredniczy
pomiêdzy emitentami papierów wartoœciowych, a ich w³aœcicielami w wyp³acie
dywidendy (w przypadku akcji) i odsetek
(w przypadku obligacji) oraz dokonuje,
m.in.: asymilacji, zamiany, konwersji
i podzia³u akcji, realizacji prawa poboru,
czy zamiany obligacji zamiennych na
akcje,
• rozliczanie transakcji zawieranych na
rynku papierów wartoœciowych i innych
instrumentów finansowych - w wyniku
zawarcia transakcji Krajowy Depozyt
dokonuje transferu papierów i instrumentów pomiêdzy kontami depozytowymi uczestników oraz realizuje
przelewy pieniê¿ne pomiêdzy rachunkami uczestników w banku rozliczeniowym,

The principle duties of the National Depository
for Securities include:
• The registration of securities admitted to
public trading – the National Depository
manages depository accounts for
participants of the depository-settlement
system, on which securities are registered,
• The reconciliation of the number of
securities in public trading with the size of
the issue – the National Depository
constantly monitors the number of
securities registered on all participant
accounts to ensure it corresponds with
the number of securities issued by the
issuer,
• The management of corporate actions –
the National Depository acts as
intermediary between issuers of securities
and their owners for dividend payments
(involving shares) and interest payments
(involving bonds), and carries out the
following corporate events: assimilations,
exchanges, conversions and share splits,
pre-emptive rights issues, and the
conversion of convertible bonds into
shares,
• The clearing and settlement of
transactions concluded in the securities
and other financial instruments markets –
following the execution of a transaction,
the National Depository carries out
securities and instrument transfers
between participants’ depository
accounts and performs cash transfers
between participants’ accounts in the
settlement bank,
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a ponadto Krajowy Depozyt:
• organizuje i zarz¹dza systemem zabezpieczaj¹cym
rozliczanie transakcji - prowadzi Fundusz Rozliczeniowy utworzony z wp³at uczestników, którego
celem jest zapewnienie wykonania rozliczeñ
w przypadku braku na rachunku uczestnika œrodków
pieniê¿nych niezbêdnych do rozliczenia transakcji,
• zarz¹dza obowi¹zkowym systemem rekompensat –
utworzonym w celu gwarantowania œrodków
pieniê¿nych i papierów wartoœciowych znajduj¹cych
siê na rachunkach inwestycyjnych w przypadku
upad³oœci domów maklerskich i banków prowadz¹cych rachunki papierów wartoœciowych,
• wykonuje zadania zwi¹zane z systemem zabezpieczeñ spo³ecznych, tzn. obs³uguje wyp³aty
transferowe pomiêdzy otwartymi funduszami
emerytalnymi w wyniku zmiany funduszu przez
uczestnika lub podzia³u œrodków zgromadzonych
przez uczestnika, oraz prowadzi obowi¹zkowy
Fundusz Gwarancyjny, tworzony ze sk³adek
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i gwarantuj¹cy wyp³atê œwiadczeñ cz³onkom funduszy,
• rozlicza transakcje zawierane na Gie³dzie Energii oraz
na gie³dach towarowych, upowszechnia informacje
i prowadzi dzia³ania edukacyjne w zakresie rynku
kapita³owego, a tak¿e wykonuje inne zadania zwi¹zane z obrotem papierami wartoœciowymi i innymi
instrumentami finansowymi.
W swoich dzia³aniach Krajowy Depozyt stale d¹¿y do
podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug, inicjuje zmiany
usprawniaj¹ce zasady obrotu papierami wartoœciowymi oraz
gwarantuje bezpieczeñstwo, elastycznoœæ i najwy¿sze
standardy rozliczeñ.
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In addition, the National Depository for Securities is
responsible for:
• The organisation and management of the transaction
settlement guarantee system - the National Depository
manages the Settlement Guarantee Fund, made up from
participants’ contributions, which is used to secure
transaction settlement in the event of a shortage of cash
on the participant’s account necessary to settle the
transaction,
• The management of the compulsory Investor
Compensation Scheme - the National Depository
manages the Investor Compensation Scheme, created
for the purpose of guaranteeing cash and securities
registered on investment accounts in the event of the
insolvency of the broker or custodian managing
securities accounts,
• Duties relating to the social security system - the National
Depository is responsible for the administration of
transfer payments between Open-ended Pension Funds
following the decision of a participant to change pension
funds, or in cases where the assets collected by the
participant are to be divided; the National Depository
also manages the compulsory Pension Guarantee Fund,
made up of contributions from Pension Fund Societies,
which guarantees pension payments to fund members,
• The clearing and settlement of transactions executed on
the Energy Exchange and other commodity exchanges;
publishing information and performing educational and
promotional activities relating to the capital market;
carrying out other duties involving the trading of
securities and other financial instruments.
In all its responsibilities, the National Depository constantly
strives to raise the level of its services, initiates changes that
help improve the efficiency of securities trading and safeguards
the safety, flexibility and the highest standards of securities
clearing and settlement.
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Dzia³alnoœæ operacyjna
KDPW Operations
KDPW S.A.
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UCZESTNICY
W 2003 roku, w porównaniu z 2002 rokiem, z 66 do 60 zmniejszy³a siê liczba
bezpoœrednich uczestników wpisanych
do rejestru uczestników Krajowego
Depozytu. Do rejestru wpisane by³y m.in.
biura maklerskie i banki o ró¿nych typach
uczestnictwa.

PARTICIPANTS
In 2003, the number of direct participants
recorded in the KDPW participant register
fell from 66 to 60, when compared with
2002. The register contained, among
others, brokers and banks with varying
types of participant status.

Pewnoœæ
Confidence

1995

56

1996

65

1997

75

1998

75

1999

80

2000

79

2001

72

2002

66

2003

60

Liczba uczestników bezpoœrednich
Number of direct participants
ród³o/Source: KDPW
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Liczba zarejestrowanych emitentów
Number of registered issuers
Źródło/Source: KDPW
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EMITENCI

ISSUERS

Na koniec 2003 roku w Krajowym Depozycie
zarejestrowanych by³o 284 emitentów, o 12
wiêcej ni¿ na koniec 2002 roku. W 2003 roku
Krajowy Depozyt przyj¹³ do depozytu 25
emitentów i zarejestrowa³ ich akcje. W minionym roku Krajowy Depozyt zarejestrowa³
równie¿ kolejne serie nowych emisji akcji spó³ek
przyjêtych wczeœniej do depozytu.

There were 284 issuers registered in the
National Depository for Securities at the end of
2003, 12 more than at the end of 2002. In 2003,
the National Depository received 25 issuers in
its register and registered their shares. The year
also saw the registration of further series of new
issues of shares of companies that had been
earlier registered in the Depository.

W 2003 roku, w porównaniu do 2002 roku:
¨ z 460 do 434 zmniejszy³a siê liczba emisji
akcji zdeponowanych w Krajowym
Depozycie, wzros³a natomiast ze 108,1
mld z³ do 137,4 mld z³ kapitalizacja
zdeponowanych akcji,
¨ ze 123 do 132 wzros³a liczba emisji, a ze
170,7 mld z³ do 193,3 mld z³ kapitalizacja
zdeponowanych obligacji skarbowych,
¨ z 18 do 53 wzros³a liczba emisji, a z 16,1
mld z³ do 13,3 mld z³ zmniejszy³a siê
kapitalizacja zdeponowanych obligacji
pozaskarbowych.

In 2003, when compared with 2002:
¨ the number of share issues registered in
the National Depository fell from 460 to
434; however, there was an increase in the
capitalisation of shares registered, from
108.1 billion PLN to 137.4 billion;
¨ the number of State Treasury bond issues
registered also rose from 123 to 132,
along with the capitalisation of Treasury
bonds in custody, from 170.7 billion PLN
to 193.3 billion PLN;
¨ the number of non-Treasury bonds issues
increased from 18 to 53, however, the
capitalisation of non-Treasury bonds in
custody fell, from 16.1 billion PLN to 13.3
billion PLN.
In 2003, the National Depository registered 35
new Treasury bond series and at the request of
the Minister of Finance, 52 issues of Treasury
bills were assigned ISIN codes.

W 2003 roku Krajowy Depozyt zarejestrowa³ 35
nowych serii obligacji Skarbu Pañstwa, a na
wniosek Ministra Finansów 52 emisjom bonów
skarbowych nadane zosta³y kody ISIN.

434
137,40

460
108,10

464
100,00

451
123,10

477
112,70

421
66,80

280
40,19

149
22,26

113
10,61

Liczba zdeponowanych emisji akcji
Number of share issues registered

Kapitalizacja zdeponowanych
akcji [mld z³]
Capitalisation of shares
registered [billions of PLN]
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1997

1998
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Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji
The number and capitalisation of share issues registered

2002

2003
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Źródło/Source: KDPW

12,20

1995

33

23,44

1996

44

28,04

1997

47

47,40

1998

59

71,94

1999

75

93,05

2000

86

130,50

2001

109

170,70

2002

123

193,30

2003

132

Liczba zdeponowanych emisji
obligacji skarbowych
Number of Treasury Bond
issues registered
Kapitalizacja zdeponowanych
obligacji skarbowych [mld z³]
Capitalisation of Treasury Bonds
registered [billions of PLN]

[mld z³]
[billions of PLN]

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji skarbowych
The number and capitalisation of Treasury Bond issues registered
Źródło/Source: KDPW

0,89
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2

0,87

1998

4

21,8

1999

9

15,3

2000

10

12,7

2001

12

16,1

2002

18

13,3

2003

53

Liczba zdeponowanych
emisji obligacji pozaskarbowych
Number of non-Treasury Bond
issues registered
Kapitalizacja zdeponowanych
obligacji pozaskarbowych [mld z³]
Capitalisation of non-Treasury Bonds
registered [billions of PLN]

[mld z³]
[billions of PLN]

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych
The number and capitalisation of non-Treasury Bond issues registered
ród³o/Source: KDPW
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ROZLICZENIA

CLEARING AND SETTLEMENT

W 2003 roku Krajowy Depozyt rozliczy³ na rynku
pierwotnym transakcje o wartoœci 54,7 mld z³,
co oznacza wzrost o 12,3% w stosunku do 2002
roku, natomiast na rynku wtórnym Krajowy
Depozyt rozliczy³ obroty o wartoœci 3746,1 mld
z³, co oznacza wzrost o 91,5% w porównaniu do
2002 roku. Z obrotów rozliczonych na rynku
wtórnym 96,9% stanowi³y obroty rozliczone na
rynku kasowym, a 3,1% obroty rozliczone na
rynku terminowym. Z obrotów rozliczonych na
rynku kasowym 97%, czyli zdecydowan¹
wiêkszoœæ, stanowi³y obroty na rynku nieregulowanym.

In 2003, the National Depository settled
transactions in the primary market with a total
value of 54.7 billion PLN, which is an increase of
12.3% in relation to 2002. On the secondary
market, however, the National Depository
settled transactions with a turnover of 3746.1
billion PLN, which is an increase of 91.5% over
the previous year. Of the turnover settled on the
secondary market, 96.9% were transactions
from the cash market, while 3.1% were
transactions from the derivatives market. Of the
turnover settled in the cash market, 97%, i.e. the
vast majority, were transactions from the nonregulated market.

3746,1
54,7

1955,9
48,7

1027,0
35,8

569,4
22,0

283,4
16,8

261,5
14,4

105,0
7,7

[mld z³]
[billions of PLN]

Wartoœæ transakcji rozliczonych
na rynku pierwotnym [mld z³]
Value of transactions settled
in the primary market [billions of PLN]

1997

1998

1999

Wartoœæ rozliczonych transakcji i obrotów
Value of settled transactions and turnover
ród³o/Source: KDPW

2000

2001

2002

2003

Wartoœæ obrotu rozliczonego
na rynku wtórnym [mld z³]
Turnover settled
in the secondary market* [billions of PLN]
* value of transactions x 2

Rynek terminowy
Derivatives market

Rynek kasowy
Cash market

0

1997

104,8

0,6

1998

260,9

6,4

1999

277,1

58,6

2000

510,8

98,6

2001

928,4

77,4

2002

1878,5

116,2

2003

3629,9

[mld z³]
[billions of PLN]

[mld z³]
[billions of PLN]

Wartoœæ obrotu rozliczonego
na rynku wtórnym [mld z³]
Turnover settled in the secondary
market [billions of PLN]
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104,8

260,9

277,1

510,8

928,4

1878,5

3629,9

rynek regulowany [mld z³]
regulated market [billions of PLN]

77,2

81,6

101,6

185,7

92,2

78,1

108,9

rynek nieregulowany [mld z³]
non-regulated market [billions of PLN]

27,6

179,3

175,5

325,1

836,2

1800,4

3521,0

0,6

6,4

58,6

98,6

77,4

116,2

Rynek kasowy, w tym:
Cash Market. including:

Rynek terminowy [mld z³]
Derivatives Market [billions of PLN]

Wartoœæ obrotu rozliczonego na rynku wtórnym
Turnover settled in the secondary market

ROZLICZENIA NA RYNKU KASOWYM

CLEARING AND SETTLEMENT IN THE CASH MARKET

W 2003 roku, w porównaniu do 2002 roku, z 4,061 mln do
4,640 mln wzros³a liczba transakcji rozliczonych przez
Krajowy Depozyt, a o 75,3%, z 1099,9 mld z³ w 2002 roku do
1928,0 mld z³ w 2003 roku, wzros³a wartoœæ wszystkich
rozliczonych transakcji oraz przetargów na obligacje
skarbowe rozliczonych przez Krajowy Depozyt. Ponadto,
o 74,9%, z 1134,9 mld z³ w 2002 roku do 1984,9 mld z³
w 2003 roku, wzros³a ³¹czna wartoœæ wszystkich operacji
dokonanych w Krajowym Depozycie (³¹cznie z takimi
operacjami na papierach wartoœciowych, jak: umorzenie,
wykup, konwersja, asymilacja, zamiana, czy wyp³ata
odsetek).

In 2003, the number of transactions settled by the
National Depository rose from 4.061 million to 4.640
million, when compared with 2002. There was also an
increase in the turnover of all Treasury bond transactions
and auctions settled by the National Depository by over
75.3%, from 1099.9 billion PLN in 2002 to 1928.0 billion
PLN in 2003. Moreover, there was an increase in the total
turnover of all operations carried out in the National
Depository by 74.9%, from 1134.9 billion PLN in 2002, to
1984.9 billion PLN in 2003 (including corporate actions
such as cancellations, redemptions, conversions,
assimilations, exchanges and interest payments).

1995

2,014

1995

29,24

1996

2,649

1996

53,16

1997

4,572

1997

87,48

1998

4,209

1998

171,60

1999

4,875

1999

181,90

2000

4,756

2000

331,40

2001

4,599

2001

549,30

2002

4,061

2002

1099,90

4,640

2003

2003

1928,00

[mln]
[mln]

Liczba transakcji rozliczonych
przez KDPW [mln]
Number of settled
transactions KDPW [mln]
Źródło/Source: KDPW

[mld z³]
[billions of PLN]

Wartoœæ rozliczonych transakcji
oraz przetargów na obligacje
Skarbu Pañstwa [mld z³]
Value of settled
transactions and Treasury
Bond auctions [billions of PLN]
Źródło/Source: KDPW
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36

55

142

2003 saw an increase in the number of
suspended transactions owing to a shortage of
assets on the securities account, from 85
suspended transactions in 2002 to 185
suspended transactions in 2003. The reason for
the rise in the number of suspended
transactions in 2003 was an increase in the
number of shortages of assets on the accounts
of foreign brokers, indirectly related to the
introduction of new legal regulations governing
settlement. Moreover, the National Depository
performed 26 operations involving automatic
securities loans for participants in 2003.

33

185

85

188

431

1169
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W 2003 roku odnotowano wzrost liczby
transakcji zawieszonych z powodu braku
pokrycia na rachunku papierów wartoœciowych,
z 85 transakcji zawieszonych w 2002 roku, do
185 zawieszonych w 2003 roku. Przyczyn¹
wzrostu liczby zawieszeñ w 2003 roku by³y
czêœciej wystêpuj¹ce sytuacje braku pokrycia na
kontach brokerów zagranicznych poœrednio
zwi¹zane z wprowadzeniem nowych regulacji
prawnych dotycz¹cych rozliczeñ. Ponadto,
w 2003 roku Krajowy Depozyt obs³u¿y³ 26
operacji zwi¹zanych z udzielaniem uczestnikom
automatycznych po¿yczek papierów wartoœciowych.

1999 2000 2001 2002 2003

1999 2000 2001 2002 2003

Liczba transakcji zawieszonych
Number of suspended transactions

Liczba operacji automatycznych
po¿yczek papierów wartoœciowych
Number of automatic securities
lending operations

Źródło/Source: KDPW

Źródło/Source: KDPW

1995

30,92

1996

61,29

1997

108,80

1998

201,60

1999

218,10

2000

359,90

2001

590,90

2002

1134,90
1984,90

2003

[mld z³]
[billions of PLN]
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Total value of all operations
performed in KDPW [billions of PLN]
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ROZLICZENIA NA RYNKU TERMINOWYM
W 2003 roku ³¹czna liczba kontraktów terminowych
rozliczonych przez Krajowy Depozyt na rynku terminowym
wynios³a 4,385 mln i by³a wy¿sza o 28,2% od ³¹cznej liczby
3,421 mln kontraktów terminowych rozliczonych w 2002
roku. Wartoœæ obrotu rozliczonego przez Krajowy Depozyt
na rynku terminowym w 2003 roku wzros³a do 116,2 mld z³
z 77,4 mld z³ w 2002 roku. Liczba kont indywidualnych
wzros³a na koniec 2003 roku do 32 832, czyli o ponad 19%
w stosunku do 27 476 kont otwartych na koniec 2002 roku.
W 2003 roku do 4 118 952, czyli o oko³o 35%, wzros³y obroty
na kontraktach terminowych na WIG20. Liczba otwartych
pozycji na kontraktach terminowych na WIG20
na koniec 2003 roku wynosi³a 20 163, czyli by³a wy¿sza
o blisko 15% od 17 539 otwartych pozycji w kontraktach na
WIG20 na koniec 2002 roku. O oko³o 35% spad³y obroty na
pozosta³ych kontraktach indeksowych na TECHWIG
i MIDWIG. Obroty na kontraktach na kursy walut wynios³y
w 2003 roku 6 145 kontraktów i utrzyma³y siê na poziomie
zbli¿onym do ubieg³orocznego. W 2003 roku ustabilizowa³y
siê obroty w kontraktach terminowych na akcje wynosz¹c
93 055 kontraktów. W 2003 roku niemal o po³owê, z ponad
245 tys. w 2002 roku do ponad 132 tys., zmniejszy³y siê
obroty na jednostkach indeksowych MiniWIG20, a liczba
otwartych pozycji na koniec 2003 roku wynosi³a 20 366
jednostek. Udany debiut odnotowa³y opcje na indeks
WIG20, które wesz³y do obrotu pod koniec wrzeœnia 2003 roku i do koñca 2003 roku osi¹gnê³y wolumen obrotu
20 647 opcji. Ponadto, na koniec 2003 roku w Krajowym
Depozycie zarejestrowanych by³o 37 serii warrantów.
Od 2002 roku Krajowy Depozyt œwiadczy us³ugi rozliczania
transakcji i zarz¹dzania ryzykiem kredytowym na Towarowej
Gie³dzie Energii. W 2003 roku obroty na rynku terminowym
Gie³dy Energii jednak praktycznie zanik³y.

CLEARING AND SETTLEMENT IN THE DERIVATIVES
MARKET
In 2003, the total number of futures cleared and settled by the
National Depository in the derivatives market stood at 4.385
million, an increase of 28.2% over the total of futures cleared
and settled in 2002 (which was 3.421 million). Turnover of
derivatives market transactions cleared and settled by the
National Depository in 2003 rose to 116.2 billion PLN, from
77.4 billion in 2002. The number of individual accounts
increased by the end of 2003 to 32,832, a rise of over 19% in
relation to the 27,476 accounts open in 2002.
The number of WIG20 futures traded in 2003 stood at
4,118,952, an increase of about 35%. The number of open
positions in WIG20 futures at the end of 2003 amounted to
20,163 which was higher by almost 15% than in 2002, when
the figure stood at 17,539. Trading in futures based on the
remaining WIG20, TechWIG and MIDWIG indices fell by
about 35%. Trading in currency futures amounted to 6145
contracts in 2003 and maintained a level similar to that of the
previous year. In 2003, share futures trading stabilised,
totalling 93,055 contracts. 2003 saw trading in MiniWIG20
index participation units fall by almost half, from over 245
thousand in 2002 to over 132 thousand; the number of open
positions at the end of 2003 stood at 20,366 units. WIG20
index options had a successful debut, when they were
admitted to public trading at the end of September 2003 and
by the end of the year had reached a trading volume of
20,647. In addition, at the end of 2003, there were 37 series of
warrants registered in the National Depository.
The National Depository for Securities has provided
transaction settlement and credit risk management services
for the Energy Exchange market since 2002. In 2003,
however, derivatives trading on the Energy Exchange was
practically non-existent.
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1998

0,024

1998

0,6

1999

0,208

1999

6,4

2000

1,516

2000

58,6

2001

3,750

2001

98,6

2002

3,421

2002

77,4

4,385

2003

116,2

2003

[mln]
[millions]

24

[mld z³]
[billions of PLN]

Liczba kontraktów rozliczonych
na rynku terminowym [mln]
Number of settled
futures [millions]

Wartoœæ obrotu rozliczonego
na rynku terminowym [mld z³]
Turnover of settled
futures [billions of PLN]

ród³o/Source: KDPW

ród³o/Source: KDPW

OPERACJE NA PAPIERACH
WARTOŒCIOWYCH

CORPORATE ACTIONS

W 2003 roku Krajowy Depozyt przeprowadzi³
nastêpuj¹ce operacje na papierach wartoœciowych:
¨ podwy¿szenia kapita³u akcyjnego z zachowaniem prawa poboru 9 nowych emisji,
przy ogólnej wartoœci 770,1 mln z³ wyp³aconych emitentom z tytu³u nowych emisji,
w porównaniu do 987,9 mln z³ wyp³aconych w 2002 roku,
¨ 2 operacje zmiany wartoœci nominalnej
akcji; 35 operacji konwersji akcji
imiennych na akcje na okaziciela; 78
operacji asymilacji akcji, 2 operacje
asymilacji certyfikatów inwestycyjnych
oraz 12 operacji asymilacji obligacji
nieskarbowych,
¨ 2 operacje zamiany akcji w zwi¹zku z ³¹czeniem siê spó³ek oraz wycofanie z depozytu akcji 24 spó³ek w zwi¹zku
z wycofaniem akcji tych spó³ek z publicznego obrotu i przeprowadzenie
operacji weryfikacji danych akcjonariuszy
wymienionych spó³ek,
¨ 57 operacji wyp³aty dywidendy na kwotê
oko³o 2 mld z³ oraz poœredniczenie
w przekazaniu wyp³acanych kwot uczestnikom Krajowego Depozytu, w porównaniu do 46 operacji wyp³aty dywidendy
na kwotê 1,4 mld z³ w 2002 roku,
¨ wykup 11 serii obligacji Skarbu Pañstwa
o wartoœci 23,1 mld z³, w porównaniu do
wykupu 12 serii o wartoœci 20,4 mld z³
w 2002 roku, oraz wyp³ata odsetek od 80
serii obligacji Skarbu Pañstwa o ³¹cznej
wartoœci 9,3 mld z³,

In 2003, the National Depository for Securities
performed the following corporate actions:
¨

¨

¨

¨

¨

The raising of share capital while retaining
pre-emptive rights for 9 new issues, with
770.1 million PLN paid out to issuers as a
result of new issues, when compared with
987.9 million PLN in 2002,
2 share nominal value exchange
operation; 35 conversion operations of
registered shares into bearer shares;
78 share assimilation operations, 2
investment certificate assimilation
operations and 12 assimilations of nonTreasury bonds,
2 share exchange operations following
company mergers and the withdrawal of
the shares of 24 companies from the
National Depository, following their
delisting from public trading and the
verification of details of shareholders of
these companies,
57 dividend payment operations for
a total sum of about 2 billion PLN, and
taking part in the transfer of the payments
to KDPW participants. In comparison, for
2002, there were 46 dividend payment
operations for a total of 1.4 billion PLN.
The redemption of 11 series of Treasury
bonds with a value of 23.1 billion PLN,
compared to the redemption of 12 series
with a value of 20.4 billion in 2002; the
payment of interest on 80 series of
Treasury bonds with a total value of 9.3
billion PLN,

obs³ugê odkupu i wyp³atê odsetek dla obligacji Narodowego Banku Polskiego o wartoœci oko³o 6,03 mld z³
(wyp³ata odsetek) i innych emitentów o wartoœci oko³o
2,5 mld z³,
¨ 1166 operacji umorzenia i przedterminowego wykupu
obligacji, w tym umorzenia zwi¹zane z wykupem
i przedterminowy wykup obligacji Skarbu Pañstwa
(1087 operacji),
¨

The repurchase and payment of interest for National
Bank of Poland bonds with a total value of about 6.03
billion PLN (interest payments), and for other bond
issuers with a total value of about 2.5 billion PLN,
¨ 1166 cancellations and early redemptions for bonds
and investment certificates, including cancellations
following the redemption and early redemption of
Treasury bonds (1087 operations),
¨
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przyjêcie do depozytu obligacji wyemitowanych przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); rozliczenie pieniê¿ne transakcji zawartych na obligacjach EBI
zosta³o wy³¹czone spod zasady kompensacji
wielostronnej i odbywa siê na zasadzie brutto; wartoœæ
rozliczenia ww. transakcji w 2003 roku wynios³a 610
mln z³,
¨ czynnoœci zwi¹zane z wygaœniêciem 44 serii
warrantów, 8 operacji zwi¹zanych ze zg³oszeniem
warrantów amerykañskich do przed terminowego
wykupu oraz obs³uga pieniê¿na wymienionych
operacji o wartoœci oko³o 429 tys. z³.
¨

RAPORT
ROCZNY

The registration in the National Depository of bonds
issued by the European Investment Bank (EIB); the
cash settlement of EIB bond transactions is excluded
from multilateral netting and takes place on a gross
basis; the value of these transactions in 2003 totalled
610 million PLN.
¨ Operations relating to the expiry of 44 series of
warrants, 8 operations involving the declaration of
early redemption of American-type warrants and cash
processing for these operations with a value of about
429 thousand PLN.
¨

MANAGEMENT OF THE SETTLEMENT GUARANTEE FUND
ZARZ¥DZANIE FUNDUSZEM ROZLICZENIOWYM
W 2003 roku Krajowy Depozyt przeprowadza³ codziennie
aktualizacjê wp³at do czêœci podstawowej wyodrêbnionych
funkcjonalnie czêœci Funduszu Rozliczeniowego:
¨ Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Transakcji Gie³dowych,
¨ Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Rynku CeTO,
¨ Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Gie³dowych
Transakcji Terminowych.
Na koniec 2003 roku suma wp³at uczestników do Funduszu
Gwarantowania Rozliczeñ Transakcji Gie³dowych wzros³a
do 114,1 mln z³, do Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ
Gie³dowych Transakcji Terminowych wzros³a do 6,9 mln z³,
a do Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Rynku CeTO
zmniejszy³a siê nieznacznie do 1,37 mln z³.
Zobowi¹zania i nale¿noœci pomiêdzy Krajowym Depozytem
a uczestnikami rozliczaj¹cymi zwi¹zane z aktualizacj¹
wysokoœci funkcjonalnie wyodrêbnionych czêœci Funduszu
Rozliczeniowego by³y ustalane zgodnie z zasad¹ kompensacji dwustronnej. W okresie sprawozdawczym Krajowy
Depozyt wykona³ 251 aktualizacji wp³at do zasobu podstawowego Funduszu Rozliczeniowego w oparciu o algorytm
wynikaj¹cy z Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego.

In 2003, the National Depository for Securities performed
daily updates of contributions to the basic resource of the
separate functional parts of the Settlement Guarantee Fund:
¨ The Guarantee Fund for the Settlement of Stock
Exchange Transactions,
¨ The Guarantee Fund for the Settlement of CeTO
Market Transactions,
¨ The Guarantee Fund for the Settlement of Stock
Exchange Derivatives Transactions.
At the end of 2003, the level of contributions paid in by
participants to the Guarantee Fund for the Settlement of Stock
Exchange Transactions rose to 114.1 million PLN; the level of
contributions to the Guarantee Fund for the Settlement of
CeTO Market Transactions rose to 6.9 million PLN; and the
level of contributions to the Guarantee Fund for the
Settlement of Stock Exchange Derivatives Transactions fell
slightly to 1.37 million PLN.
The debit and credit payments between the National
Depository and clearing members relating to the updating of
the amounts of the functionally separate parts of the
Settlement Guarantee Fund were carried out using bilateral
netting. During the reporting period, the National Depository
performed 251 updates to the basic resource of the
Settlement Guarantee Fund, calculated using an algorithm
defined in the Rules of the Settlement Guarantee Fund.
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Suma wp³at do Funduszu Rozliczeniowego
Level of Contributions to the Settlement Guarantee Fund at End of Year

2001

2002

2003

FG Rozliczeñ Transakcji Gie³dowych [mln z³]
The G.F for the Settlement of Stock Exchange Transactions [Millions of PLN]

44,5

51,3

114,1

FG Rozliczeñ Rynku CeTO [mln z³]
The G.F for the Settlement of CeTO Market Transactions [Millions of PLN]

11,1

6,2

6,9

1,7

1,4

1,37

FG Rozliczeñ Gie³dowych Transakcji Terminowych [mln z³]
The G.F for the Settlement of Stock Exchange
Derivatives Transactions [Millions of PLN]
ród³o / Source: KDPW
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P³atnoœci by³y realizowane z wykorzystaniem
rachunku banku p³atnika w Departamencie
Systemu P³atniczego Narodowego Banku
Polskiego. Na koniec 2003 roku dzia³a³o 21
uczestników Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Transakcji Gie³dowych, 22 uczestników
Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Gie³dowych Transakcji Terminowych i 13 uczestników
Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Rynku
CeTO.

Payments were made using the payment bank
account in the Payment System Department of
the National Bank of Poland. At the end of 2003,
there were 21 participants of the Guarantee
Fund for the Settlement of Stock Exchange
Transactions, 22 participants of the Guarantee
Fund for the Settlement of Stock Exchange
Derivatives Transactions and 13 participants of
the Guarantee Fund for the Settlement of CeTO
Market Transactions.

ZARZ¥DZANIE SYSTEMEM REKOMPENSAT

MANAGEMENT OF THE INVESTOR
COMPENSATION SCHEME

W 2003 roku Krajowy Depozyt zarz¹dza³
Systemem Rekompensat, utworzonym w celu
gwarantowania œrodków pieniê¿nych i papierów
wartoœciowych znajduj¹cych siê na rachunkach
inwestycyjnych, w przypadku upad³oœci domów
maklerskich i banków prowadz¹cych rachunki
papierów wartoœciowych. Na koniec 2003 roku
uczestnikami Systemu Rekompensat by³y 22
biura maklerskie i 17 depozytariuszy. Wartoœæ
wp³at wniesionych do Systemu na koniec 2003
roku wynosi³a blisko 20 mln z³. Od 1 stycznia
2003 roku System Rekompensat zabezpiecza
wyp³atê œrodków inwestorów do wysokoœci
3.000 Euro w 100% oraz 90% nadwy¿ki ponad tê
kwotê z tym, ¿e od 1 stycznia 2004 roku górna
granica œrodków objêtych Systemem Rekompensat wynosi równowartoœæ 7.000 Euro
i bêdzie systematycznie podwy¿szana do równowartoœci 22.000 Euro od 1 stycznia 2008 roku.

In 2003, the National Depository for Securities
was responsible for the management of the
Investor Compensation Scheme, created to
guarantee the cash and securities registered on
investment accounts in the event of the
insolvency of a broker or custodian bank
managing securities accounts. At the end of
2003, there were 2 brokers and 17 custodians
participating in the Investor Compensation
Scheme. The value of contributions to the Fund
at the end of 2003 totalled almost 20 million
PLN. From January 1, 2003, the Investor
Compensation Scheme guarantees the payment
of investors’ assets up to an equivalent of 3,000
EUR in full, and 90% of the excess over and
above this amount. From January 1, 2004, the
top threshold for assets guaranteed by the Fund
amounts to the equivalent of 7,000 EUR and will
be systematically raised to the equivalent of
22,000 EUR from January 1, 2008.

ZARZ¥DZANIE FUNDUSZEM
GWARANCYJNYM

MANAGEMENT OF THE PENSION
GUARANTEE FUND

W zwi¹zku z zadaniami wynikaj¹cymi z ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Krajowy Depozyt wykonywa³ prace
zwi¹zane z obs³ug¹ Funduszu Gwarancyjnego.
Aktualizacja zasobu podstawowego Funduszu
Gwarancyjnego odbywa³a siê w cyklu
kwartalnym. Na koniec 2003 roku aktualizacji
podlega³y wp³aty 16 Powszechnych Towarzystw
Emerytalnych, które zarz¹dza³y 16 Otwartymi
Funduszami Emerytalnymi.

The National Depository for Securities manages
the assets of the Pension Guarantee Fund, in
accordance with its duties under the Law on the
Organisation and Operation of Pension Funds.
The update of the basic resource of the Pension
Guarantee Fund takes place quarterly. At the end
of 2003, the contributions of 16 Pension Fund
Societies - which managed 16 Open-ended
Pension Funds - required updating.

WYP£ATY TRANSFEROWE

TRANSFER PAYMENTS

W 2003 roku Krajowy Depozyt czterokrotnie, w lutym,
maju, sierpniu i listopadzie, przeprowadzi³ proces wyp³at
transferowych pomiêdzy Otwartymi Funduszami
Emerytalnymi wykonuj¹c ³¹cznie 327.890 wyp³at, z którymi
zwi¹zane by³y przep³ywy pieniê¿ne netto o ³¹cznej wartoœci
386,2 mln z³.

In 2003, the National Depository for Securities serviced
transfer payments between Open-ended Pension Funds four
times: in February, May, August and November. There were
in total 327, 890 transfer payments, which involved the total
net cash transfer of 386.2 million PLN.
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Liczba i wartoœæ wyp³at transferowych
The Number and Value of Transfer Payments
Liczba wyp³at transferowych / Number of Transfer Payments
Wartoœæ przep³ywów pieniê¿nych
netto w zwi¹zku z wyp³atami transferowymi [mln z³]
Value of Net Cash Transfers
Relating to Transfer Payments [Millions of PLN]
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Luty
February

Maj
May

Sierpieñ
August

Listopad
November

89.832

72.248

73.035

92.775

72,6

90,0

108,4

115,2

ród³o / Source: KDPW

NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWEGO

SUPERVISION OF THE OPERATIONS OF THE
DEPOSITORY-SETTLEMENT SYSTEM

Jednym z najwa¿niejszych zadañ Krajowego Depozytu jest
sta³a kontrola zgodnoœci liczby papierów wartoœciowych
zapisanych na wszystkich kontach uczestników z liczb¹
wyemitowanych papierów wartoœciowych. Kontrola ta
polega na analizie prawid³owoœci ewidencji operacji prowadzonej przez uczestników i porównanie jej z ewidencj¹
operacji w Krajowym Depozycie, na analizie raportów
sporz¹dzanych na podstawie zestawieñ papierów
wartoœciowych oraz na inspekcjach u uczestników. W 2003
roku dostarczono ogó³em 461 437 raportów, z których 576,
stanowi¹cych 0,12%, zawiera³o b³êdy.

One of the most important responsibilities carried out by the
National Depository for Securities is the continuous
monitoring of the correct number of securities registered on
all participants accounts with the number of securities
issued by issuers. Audits are performed as part of the
process of monitoring the correct registration of operations
by participants and comparing this with the registration of
operations in the National Depository, by verifying reports
based on securities balances and through inspections
carried out in the offices of participants. In 2003, 461,437
reports were delivered to the National Depository, of which
576 (i.e. 0.12%) contained errors.

Systematycznie kontrolowane jest równie¿ spe³nianie przez
uczestników warunków finansowych oraz organizacyjnych
i technicznych uczestnictwa w Krajowym Depozycie.
Kontrola w tym zakresie polega na analizie raportów
finansowych otrzymywanych od uczestników oraz na
inspekcjach u uczestników. Ponadto, w ramach kontroli
bezpieczeñstwa rozliczeñ operacji i transakcji sprawdzano
jakoœæ i bezpieczeñstwo systemów informatycznych oraz
bezpieczeñstwo danych. W wyniku przeprowadzonych
kontroli do 14 uczestników skierowano 22 zalecenia
pokontrolne, o 50% mniej ni¿ w 2002 roku.

Detailed monitoring was also carried out as to whether
financial conditions were being met, as well as the
organisational and technical conditions for participation in
the National Depository. Monitoring consists of analysing
financial reports provided by participants, or obtained
during on-site inspections. Moreover, as part of the
monitoring of the safety of the settlement of operations and
transactions, quality audits were also carried out, along with
inspections of the security of the IT systems and data
archives. Following these inspections, 14 participants
received 22 recommendations, 50% fewer than in 2002.

Najwa¿niejsze
Important Events
wydarzenia i procesy
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Pewnoœæ

Confidence

ZMIANY W SYSTEMIE
DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWYM

CHANGES TO THE
DEPOSITORY-SETTLEMENT SYSTEM

W 2003 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³
prace nad modernizacj¹ i doskonaleniem systemu depozytowo-rozliczeniowego.

In 2003, the National Depository for Securities
continued its improvements and modernisation
of the depository-settlement system.
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W ramach nowych rozwi¹zañ wprowadzono:
• Rozliczenia transakcji zawieranych przez
cz³onków rynku regulowanego nie
bêd¹cych uczestnikami Krajowego
Depozytu. Zgodnie z umow¹ zawart¹
w 2002 roku pomiêdzy Gie³d¹ Papierów
Wartoœciowych (GPW) a Euronextem,
o wzajemnym cz³onkostwie i wzajemnym
dostêpie do systemów notuj¹cych,
cz³onkowie GPW bêd¹ mogli zawieraæ
transakcje bezpoœrednio na Euronext
i analogicznie cz³onkowie Euronext bêd¹
mogli zawieraæ transakcje bezpoœrednio
na GPW. Rozwi¹zanie takie jest zreszt¹
obecnie, po akcesji Polski do Unii
Europejskiej, powszechnie dostêpne
w ramach Unii. W 2003 roku Krajowy
Depozyt pracowa³ nad metodami rozliczania transakcji zawieranych na rynku
krajowym przez zagranicznych brokerów,
odleg³ych cz³onków GPW. Uczestnicy
rozliczaj¹cy bêd¹ mogli wybraæ jeden
z dwóch modeli opracowanych przez
Krajowy Depozyt. W modelu I uczestnik
rozliczaj¹cy bêdzie przyjmowa³ na swoje
konto w systemie Krajowego Depozytu
transakcje zawarte przez odleg³ych
cz³onków GPW, które rozlicza. W modelu
II uczestnik rozliczaj¹cy, poprzez posiadanie odrêbnego oznaczenia kodowego
typu uczestnictwa, bêdzie móg³ wyró¿niæ
na poziomie konta w systemie Krajowego
Depozytu transakcje zawarte przez
odleg³ych cz³onków GPW, za których
rozliczenie ponosi odpowiedzialnoœæ.
Ponadto, w procesie rozliczeñ transakcji
zawieranych przez odleg³ych cz³onków
GPW, Krajowy Depozyt bêdzie uzupe³nia³
dokumenty przesy³ane przez GPW
o informacje dotycz¹ce uczestników

RAPORT
ROCZNY

The following innovations were introduced:
• The settlement of transactions executed
by members of the regulated market, who
are not KDPW participants. In accordance
with the agreement signed in 2002
between the Warsaw Stock Exchange
(WSE) and Euronext on mutual
membership and access to each other’s
trading systems, members of the WSE will
be able to execute transactions directly in
Euronext and, conversely, members of
Euronext will be able to execute
transactions directly on the WSE. This
arrangement is incidently universally
applied within EU countries and will apply
in Poland following EU accession.In 2003,
the National Depository for Securities
was formulating various ways for the
settlement of transactions executed on
the local market by foreign brokers, who
are remote WSE members. Clearing
members will be able to choose one of two
models proposed by KDPW. In Model I,
the clearing member will register the
transaction executed by a remote member
of the WSE, and which he is responsible
for settling, onto his account in the KDPW
system. In Model II, the clearing member,
by having a separate participant type
code, will be able to flag within the KDPW
system those transactions executed by
remote WSE members, for which he
assumes responsibility. In addition, as
part of the settlement of transactions
executed by remote WSE members, the
National Depository for Securities will
enrich documents sent by the WSE with
information on the designated clearing
members, which will allow information on
executed transactions for whose clearing
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rozliczaj¹cych, co umo¿liwi automatyczne przes³anie uczestnikom rozliczaj¹cym informacji o zawartych transakcjach, za rozliczenie których odpowiadaj¹. Krajowy Depozyt bêdzie równie¿
przesy³a³ uczestnikom rozliczaj¹cym
informacje o oczekuj¹cych na rozliczenie
transakcjach zawartych przez odleg³ych
cz³onków GPW.
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• Opracowanie za³o¿eñ nowej struktury
kont depozytowych . Struktura kont
depozytowych funkcjonuj¹ca od pocz¹tku
dzia³ania Krajowego Depozytu wskutek
licznych zmian osi¹gnê³a stan, w którym
dalsze jej modyfikacje s¹ bardziej skomplikowane, co mo¿e powodowaæ trudnoœci m.in. z wprowadzaniem nowych
instrumentów. W zwi¹zku z tym w 2003
roku Krajowy Depozyt opracowa³ za³o¿enia nowej, elastycznej struktury kont,
wspólnej dla rynku kasowego i terminowego, przy zachowaniu charakteru kont
specyficznego dla obu rynków. Zaproponowane rozwi¹zanie umo¿liwi tworzenie
wielu kont w zale¿noœci od potrzeb i funkcji wykonywanych przez uczestników.
Daje ono równie¿ mo¿liwoœæ uzyskiwania
danych zagregowanych dotycz¹cych kont
prowadzonych dla danego uczestnika
oraz ograniczenia liczby operacji przeprowadzanych na kontach. Zak³adana
dowolnoœæ uczestnictwa, umo¿liwi tak¿e
w³aœciwe wywa¿enie ewentualnych zysków i kosztów zwi¹zanych z przyst¹pieniem do nowego systemu. W przypadku wdro¿enia kont, uczestnicy Krajowego Depozytu, kosztem stosunkowo
niewielkich zmian, bêd¹ mogli zaoferowaæ klientom rozszerzon¹ obs³ugê
obejmuj¹c¹ zarz¹dzanie ryzykiem oraz
nowe formy aktywnoœci na rynku.
• Rozwój systemu obs³ugi œwiadczeñ
emitentów z papierów wartoœciowych.

they are responsible, to be sent to clearing
members automatically. The National
Depository will also send clearing
members information on transactions
still awaiting settlement, executed by
remote WSE members.

• The outline of a design for a new
depository account structure. The
structure of depository accounts that has
remained in place since the foundation of
KDPW has, as a result of numerous
modifications, reached the stage where
any further alterations are becoming
increasingly difficult, which may lead to
complications, for instance, when
introducing new instruments. For this
reason, in 2003, KDPW decided to design
a new, more flexible account structure, for
both the cash and derivatives market,
while retaining the nature of the account
specific for both markets. The proposed
solution will permit the creation of
multiple accounts depending on the
requirements and activities performed
by participants. It will also allow data to
be gathered on accounts managed for
a specific participant and may limit the
number of operations performed on
accounts. The expected openness of
participation status will permit the
evaluation of the pros and cons involved
in joining the new system. With the
implementation of the new accounts,
KDPW participants will be able to offer
their clients a broad range of services
covering risk management and new forms
of market activities, in return for relatively
few changes.

• The development of the corporate action
processing system. Work is underway to
improve the processing of payments by

Prace maj¹ na celu usprawnienie obs³ugi œwiadczeñ
emitentów z papierów wartoœciowych poprzez zastosowanie elektronicznego systemu przekazywania
informacji pomiêdzy uczestnikami systemu.
Zak³adane jest wprowadzenie miêdzynarodowych
standardów komunikatów ISO 15022. Wprowadzanie standardów rozpoczê³o siê z chwil¹ powstania National Market Practice Group (NMPG),
której zadaniem jest opracowanie jednolitej praktyki
dla polskiego rynku kapita³owego w wymienionym
zakresie. W pracach NMPG uczestniczy Krajowy
Depozyt oraz reprezentanci domów maklerskich

securities issuers through the implementation of an
electronic system for sending information between
system participants. International ISO 15022
messaging standards will be introduced. The
introduction of these standards was initiated with
the foundation of the National Market Practice
Group (NMPG), which was entrusted with
the formulation of an integrated set of rules for
the Polish capital market. The National Depository
for Securities, along with representatives of
brokers and banks are active participants in the
work of the NMPG. Three groups have been
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i banków. W ramach NMPG utworzono trzy grupy
tematyczne odpowiadaj¹ce za opracowanie standardów komunikatów w obszarach: inicjowania
i uzgadniania warunków transakcji (Trade Initiation
and Confirmation), realizacji operacji na papierach
wartoœciowych (Corporate Action), rozliczania
i uzgadniania warunków rozliczenia (Settlement and
Reconciliation).
• Modyfikacja algorytmu naliczania wp³at do
Funduszu Rozliczeniowego dla instrumentów
kasowych oraz umo¿liwienie wnoszenia wk³adów do
Funduszu Rozliczeniowego w papierach wartoœciowych. Opracowano nowy algorytm naliczania
wp³at do Funduszy Rozliczeniowych rynku kasowego
dla Gie³dy Papierów Wartoœciowych i Centralnej
Tabeli Ofert. Nowy algorytm, przy utrzymaniu
zasady pokrycia ryzyka niewyp³acalnoœci najwiêkszego uczestnika, inaczej nalicza zobowi¹zania
uczestników wobec poszczególnych czêœci
Funduszu. Dziêki wdro¿eniu nowego algorytmu
zobowi¹zania poszczególnych uczestników s¹
w wiêkszym stopniu uwarunkowane ich ryzykiem
kredytowym. Zmniejszy³o siê równie¿ ogólne
obci¹¿enie uczestników wp³atami do Funduszu.
Ponadto, opracowano za³o¿enia dla systemu
wnoszenia wp³at do Funduszu w postaci skarbowych
papierów wartoœciowych. Wprowadzone zmiany
maj¹ na celu u³atwienie uczestnikom wywi¹zywania
siê ze zobowi¹zañ na rzecz Funduszu i œcis³e
powi¹zanie wysokoœci wp³at z ryzykiem generowanym przez uczestnika.
• Projekt po¿yczek na zlecenie. W 2003 roku
sformu³owano i przedstawiono uczestnikom do
konsultacji za³o¿enia modelu obs³ugi po¿yczek,
przygotowano procedury udzielania i zamykania
po¿yczek oraz schemat przep³ywu dokumentów.
Przedstawiony model przewiduje, ¿e w przypadku
po¿yczek na zlecenie bez poœrednictwa Krajowego
Depozytu strony bêd¹ siê wzajemnie zna³y i bêd¹
ustala³y warunki po¿yczki, a informacje z rejestru
zleceñ po¿yczek bêd¹ s³u¿y³y tylko do obs³ugi tych
stron. W przypadku po¿yczek z zabezpieczeniem
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created within the framework of the NMPG, which
are responsible for formulating messaging
standards in the areas of Trade Initiation and
Confirmation, Corporate Action and Settlement and
Reconciliation.

• Changes to the algorithm used to calculate the
contributions to the Settlement Guarantee Fund for
cash market instruments, as well as the ability to
make contributions to the Fund in the form of
securities. A new algorithm has been formulated for
calculating contributions to the cash market
guarantee fund for the settlement of Stock Exchange
and CeTO transactions. The new algorithm uses
a different way of calculating participants’
obligations to the separate parts of the Fund, while
retaining the principle of covering the risk of
insolvency of the participant with the largest open
position. With the introduction of the new
algorithm, the payment obligations of specific
participants are to a greater extent conditional on
their credit risk exposure. The total level of the
participants’ contributions to the Fund has also
decreased. Moreover, plans have been drawn up for
making contributions to the Fund in the form of
Treasury securities. The purpose of these changes is
to simplify the Fund contribution payment process
for participants and to create a direct relationship
between the amount of the contribution with the
level of risk generated by the participant.

• The planned introduction of on-request securities
loans. In 2003, the principles of a securities lending
model were drawn up and presented to participants
for consultation, along with procedures for making
and terminating loans and an outline for document
transfer and exchange. The model assumes that for
on-request securities loans in which KDPW is not
used as intermediary, the parties will know each
other and will define the terms and conditions of the
loan, while information from the loan order-book
will only be used to provide services for the parties.
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udzielanych za poœrednictwem Krajowego Depozytu, po¿yczkobiorca bêdzie
zg³asza³ zapotrzebowanie na po¿yczkê,
a od strony po¿yczkodawców bêd¹ rejestrowane zg³oszenia papierów wartoœciowych do po¿yczenia. Ka¿dy z uczestników bêdzie mia³ dostêp do informacji
zg³oszonych przez siebie do Tabeli
Po¿yczek, a dla wszystkich uczestników
dostêpna bêdzie podawana anonimowo
strona popytowa.
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• Prace nad organizacj¹ obs³ugi rozliczeñ
instrumentów denominowanych i rozliczanych w walutach obcych. Wprowadzenie mo¿liwoœci rozliczania transakcji
oraz obs³ugi œwiadczeñ pieniê¿nych
w walutach obcych podyktowane jest
zarówno bie¿¹cymi potrzebami rynku,
jak i koniecznoœci¹ przystosowania
systemu rozliczeñ papierów wartoœciowych w zwi¹zku z integracj¹ polskiego
rynku kapita³owego z rynkami europejskimi. W 2003 roku toczy³y siê intensywne prace projektowo-programistyczne
nad umo¿liwieniem rozliczeñ wielowalutowych oraz nad zwi¹zanymi z tym
modyfikacjami algorytmów naliczania
wp³at do Funduszu Rozliczeniowego.
Dokonano wyboru banku rozliczaj¹cego
transakcje w walutach obcych, którym
zosta³ Kredyt Bank S.A., oraz ustalono
zasady wspó³pracy z nim.
• Rozliczenia transakcji na papierach
wartoœciowych wyemitowanych poza
granicami Polski. Bardzo wa¿nym
przedsiêwziêciem by³o po³¹czenie operacyjne Krajowego Depozytu z austriackim
depozytem papierów wartoœciowych
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
w celu umo¿liwienia wprowadzenia akcji
Banku Austria Creditanstalt (BACA) na
Gie³dê Papierów Wartoœciowych (GPW).
Jest to pierwsze po³¹czenie operacyjne
o charakterze integracyjnym miêdzy
polsk¹ a zagraniczn¹ instytucj¹ infrastruktury rynku kapita³owego. Umo¿liwi³o
ono notowanie akcji BACA na GPW
z p³ynnym przenoszeniem papierów
wartoœciowych z jednego rynku na drugi.
Podmiot przyjmuj¹cy zlecenie sprzeda¿y
akcji BACA na GPW sprawdza stan
pokrycia papierów wartoœciowych na
koncie klienta i wstrzymuje przes³anie
zlecenia do momentu uznania rachunku
klienta w wyniku przeniesienia papierów
wartoœciowych z Austrii. Klient musi
wydaæ polecenie transferu papierów
wartoœciowych do systemu depozytoworozliczeniowego prowadzonego przez
Krajowy Depozyt. Transfery tego rodzaju
dokonywane s¹ za poœrednictwem konta
depozytowego specjalnie otwartego dla
Krajowego Depozytu w OeKB. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest

For collateralised securities loans where
KDPW is used as intermediary, the
borrower will announce his request for
a securities loan, while the lenders will
register securities available on loan.
Every participant will have access to
information they have posted to the loan
order-book, and all participants will have
access to an anonymous borrower.

• Plans for the settlement of instruments
denominated and settled in foreign
currency. The introduction of the ability
to settle transactions and process cash
payments in foreign currency is dictated
both by prevailing market conditions, as
well as the necessity of adapting the
securities settlement system following
the integration of the Polish capital
market with their EU counterparts. In
2003 there was intensive planning and
programming carried out to enable
settlement to take place in foreign
currency, as well as related modifications
of algorithms used to calculate
contributions to the Settlement
Guarantee Fund. A bank was selected to
settle transactions in foreign currency Kredyt Bank - and terms and conditions
for co-operation were agreed.

• The settlement of transactions involving
securities issued outside Poland. The
operational link between the National
Depository for Securities and the
Austrian CSD Oesterreichische
Kontrollbank (OeKB) was a very
important project, initiated in order to
allow the introduction of Bank Austria
Creditanstalt (BACA) shares to trading
on the Warsaw Stock Exchange (WSE).
This is the first operational link between
a Polish and foreign capital market
institution. It has meant that BACA
shares could be listed on the WSE, with
the free flow of securities from one
market to the other. The broker
accepting the order for the sale of BACA
shares on the WSE verifies the securities
balance on the client’s account and
refrains from sending the order until the
client’s account has been credited
following the transfer of securities from
Austria. The client must send
a securities transfer order to the KDPW
depository-settlement system. These
types of transfers are carried out via
a depository account especially opened
for the National Depository for
Securities in OeKB. In exceptional
circumstances, the sale order for BACA
shares on the WSE may be accepted
from an investor, who when executing
the sale order, holds the BACA shares on

przyjmowanie zlecenia sprzeda¿y akcji BACA na
GPW od inwestora, który w momencie sk³adania
zlecenia sprzeda¿y posiada akcje BACA na swoim
rachunku w austriackim systemie depozytoworozliczeniowym. Bank Austria Creditanstalt jest
pierwszym emitentem papierów wartoœciowych
wyemitowanych poza granicami Polski, którego
akcje s¹ rozliczane za poœrednictwem Krajowego
Depozytu.
• Rozliczanie opcji. Dnia 22 wrzeœnia 2003 roku na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych zadebiutowa³
nowy instrument - opcje europejskie na indeks

his account in the Austrian depository-settlement
system. Bank Austria Creditanstalt is the first issuer
of securities issued outside Poland whose shares
are settled through the National Depository.

• The clearing and settlement of options. September
22, 2003, saw the debut of a new instrument on the
Warsaw Stock Exchange - European-type WIG20
index options. The National Depository assigns id
numbers, giving investors the ability to purchase
and write options, calculates the level of margin and
settles the options following exercise. Options,
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WIG20. Krajowy Depozyt nadaje numery identyfikacyjne umo¿liwiaj¹ce inwestorom nabywanie
i wystawianie opcji, ustala wysokoœæ depozytów
zabezpieczaj¹cych oraz rozlicza wykonanie opcji.
Opcje, ze wzglêdu na nieliniowy charakter, s¹
najbardziej skomplikowanym instrumentem pochodnym rozliczanym przez Krajowy Depozyt. Przy
wyznaczaniu wartoœci depozytu zabezpieczaj¹cego
konieczne jest bowiem uwzglêdnienie aktualnej
wartoœci i zmiennoœci instrumentu bazowego, ceny
wykonania, czasu do wygaœniêcia i wolnej od ryzyka
stopy procentowej oraz stopnia korelacji opcji
z innymi instrumentami opartymi na indeksie
WIG20. Prace nad przygotowaniem do rozliczania
opcji obejmowa³y zmianê systemu codziennych
rozliczeñ rynku terminowego, systemu naliczania
depozytów zabezpieczaj¹cych oraz systemu monitorowania limitu transakcyjnego.
• Wprowadzenie do obrotu kontraktów futures na
koszyk obligacji skarbowych z dostaw¹. W 2003 roku
opracowano zasady rozliczania kontraktów terminowych na koszyk obligacji Skarbu Pañstwa, w tym
algorytm okreœlania obligacji najtañszej do dostarczenia. Ustalono tak¿e zasady zwi¹zane z dostarczaniem obligacji w ramach ostatecznego
rozliczenia kontraktu z losowaniem stron zobowi¹zanych do dostawy. Okreœlono warunki, w jakich
mo¿e nast¹piæ rozliczenie pieniê¿ne, a tak¿e limity
otwartych pozycji w kontraktach terminowych dla
inwestora oraz uczestnika rozliczaj¹cego. Zgodnie
z za³o¿eniami kontrakty terminowe oparte na
koszyku obligacji bêd¹ notowane na rynku
publicznym nieregulowanym, a jego uczestnikami
bêd¹ mog³y byæ zarówno biura maklerskie, jak i inne
instytucje finansowe nie bêd¹ce cz³onkami Gie³dy
Papierów Wartoœciowych. Sposób rozliczania
kontraktów futures na koszyk obligacji skarbowych
z dostaw¹ bêdzie analogiczny jak kontraktów
rozliczanych finansowo, zmiana bêdzie polega³a na
dodaniu kolejnej fazy dostawy.
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owing to their non-linear nature, are the most
intricate derivative instrument cleared and settled by
the National Depository. In setting the level of
margin, it is essential to include in the calculation
the actual price and volatility of the underlying
instrument, the exercise price, the time left to expiry,
the free-of-risk percentage rate and the correlation
factor of the option with other instruments based on
the WIG20 index. Modifications that needed to be
introduced in preparation for options settlement
included changes to the daily derivatives clearing
system, to the margin system and the system for
monitoring transaction limits.

• The introduction of Treasury bond basket futures,
with delivery, to public trading. In 2003, new
settlement rules were drafted for futures on Treasury
bond baskets, including the algorithm for defining
the cheapest bond to be delivered. Principles were
also drawn up for the delivery of bonds as part of
final settlement of the futures with the random
selection of parties with an obligation to deliver.
Terms and conditions have been defined for when
cash settlement may take place, as well as open
position limits in futures for investors and clearing
members. According to the principles set out,
futures based on Treasury bond baskets will be listed
on the public non-regulated market and its
participants may be brokers and other financial
institutions that are not members of the Warsaw
Stock Exchange. The method used to settle Treasury
bond basket futures with delivery will be the same as
for futures settled financially, except that there will
be an additional delivery phase.
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STRATEGIA ROZWOJU

DEVELOPMENT STRATEGY

W 2003 roku w ramach wspó³pracy z Ministerstwem Finansów, podczas prac nad
projektem Strategii Rozwoju Polskiego Rynku
Kapita³owego do 2010 roku, Krajowy Depozyt
opracowa³ i przedstawi³ najwa¿niejsze
wyzwania stoj¹ce przed krajowym rynkiem
kapita³owym oraz dzia³ania s³u¿¹ce jego
rozwojowi. Jednym z elementów rozwiniêtego
rynku kapita³owego s¹ sprawnie dzia³aj¹ce
instytucje infrastruktury. W przypadku Krajowego Depozytu, jako centralnej instytucji
depozytowo-rozliczeniowej, strategicznym
zadaniem jest takie ukszta³towanie struktury
w³asnoœciowej oraz zasad dzia³ania, które
sprzyjaæ bêdzie dostêpowi polskich inwestorów i emitentów do europejskich rynków
kapita³owych. Ze wzglêdu na specyfikê
dzia³ania Krajowego Depozytu celowe by³oby
utworzenie struktury holdingowej, w ramach
której dotychczasowe zadania wynikaj¹ce
z funkcji depozytowo-rozliczeniowych by³yby
wykonywane przez poszczególne podmioty
wchodz¹ce w sk³ad grupy. Nast¹pi³oby

In 2003, as part of it cooperation with the
Polish Ministry of Finance on work involving
the formulation of the Strategy for the
Development of the Polish Capital Market to
2010, the National Depository for securities
has identified and presented the most
significant challenges facing the Polish capital
market, as well as ways in which to help it
evolve. One feature of a developed capital
market is an efficient infrastructure. For the
National Depository, as the central depositorysettlement institution, one strategic challenge
is to reorganize its corporate structure and
business rules in such a way as to give access
to Polish investors and issuers to the
European capital markets. Owing to the
specific way in which the National Depository
operates, one solution would be the creation of
a holding structure within which current
depository-settlement functions would be
performed by separate entities that are part of
the holding group. Depository and clearing
functions would be separated. The separation

wyodrêbnienie i rozdzielenie funkcji depozytowej i rozliczeniowej. Wyodrêbnienie funkcji
depozytowej pozwoli³oby na zachowanie
charakteru tej sfery dzia³alnoœci jako nie
nastawionej na zysk (not for profit), natomiast
us³ugi z zakresu rozliczania i rozrachunku
transakcji powinny byæ zorientowane na zysk
(for profit). Uruchomiony zosta³ projekt,
którego celem jest wypracowanie optymalnego
modelu korporacyjno-biznesowego oraz
organizacyjne przygotowanie Krajowego
Depozytu do tego przedsiêwziêcia.

of depository functions would retain the not
for profit nature of this side of the business,
while transaction clearing and settlement
would be a for profit enterprise. Work as begun
on a project to define the most favourable
business and corporate model, and to prepare
the National Depository for this restructuring.
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Zmiana modelu dzia³ania powinna byæ odpowiednio powi¹zana z przejœciem na prywatn¹
strukturê akcjonariatu oraz ewentualnym
aliansem Krajowego Depozytu z partnerem
strategicznym posiadaj¹cym siln¹ pozycjê na
europejskim rynku kapita³owym. Zapewni³oby
to uczestnikom polskiego rynku kapita³owego
³atwiejszy i tañszy dostêp do rynków
europejskich poprzez mo¿liwoœæ reprezentowania polskich inwestorów przez Krajowy
Depozyt w zintegrowanych systemach prze-

The change of business model should be
appropriately linked to the privatisation of the
company and the potential alliance of the
National Depository with a strategic partner
with a strong position in the European capital
market. This will help the participants of the
Polish capital market to have easier and
cheaper access to European markets, with
KDPW being able to represent Polish investors
in integrated custody systems for securities
not registered in Poland. Moreover, the
National Depository may perform the role of
clearing member representing Polish
participants in a European clearing house,
providing clearing of foreign securities. An
equally important area of business is being an

chowywania papierów wartoœciowych nie zdeponowanych
w Polsce. Ponadto, Krajowy Depozyt móg³by wystêpowaæ
w roli uczestnika rozliczaj¹cego reprezentuj¹cego
krajowych uczestników w europejskiej izbie rozliczeniowej
rozliczaj¹cej zagraniczne papiery wartoœciowe. Równie
wa¿nym obszarem dzia³alnoœci jest zapewnienie
efektywnej obs³ugi rynku krajowego, zorientowanego na
krajowych inwestorów oraz ma³ych i œrednich emitentów.
Zmiana modelu biznesowego, w tym przyznanie
Krajowemu Depozytowi mo¿liwoœci wykonywania
niektórych czynnoœci bankowych, pozwoli³aby, w sytuacji
planowanego zniesienia monopolu na œwiadczenie us³ug

efficient service provider for the Polish market, specifically
aimed at Polish investors and small and medium
investors. Changes to the business model, including giving
KDPW limited banking functionality, in circumstances
where the monopoly for the provision of clearing and
settlement services may be lifted, would allow KDPW to
improve cooperation with other pan-European depositorysettlement institutions performing banking functions in
their international business operations.
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rozliczeniowych, na lepsze funkcjonowanie Krajowego
Depozytu w kooperacji z paneuropejskimi instytucjami
depozytowo-rozliczeniowymi, pe³ni¹cymi funkcje bankowe
przy prowadzeniu dzia³alnoœci na skalê miêdzynarodow¹.
DZIA£ANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA

CORPORATE SECURITY

Bezpieczeñstwo funkcjonowania systemu depozytoworozliczeniowego jest jednym z priorytetów Krajowego
Depozytu. Dzia³ania podejmowane w tym zakresie
polega³y przede wszystkim na wzmacnianiu kultury
organizacji poprzez budowanie u pracowników Krajowego
Depozytu œwiadomoœci ich roli i odpowiedzialnoœci
w realizacji procesów operacyjnych. W styczniu 2003 roku
w Krajowym Depozycie powo³ano now¹ komórkê
organizacyjn¹, Biuro Bezpieczeñstwa, wykonuj¹c¹ miêdzy
innymi zadania dotycz¹ce utrzymania w³aœciwego poziomu
bezpieczeñstwa Krajowego Depozytu, przygotowywania
procedur i prowadzenia dzia³añ w sytuacjach kryzysowych,
opracowania za³o¿eñ i procedur w zakresie zarz¹dzania,
mierzenia oraz proponowania rozwi¹zañ obni¿aj¹cych
ryzyko operacyjne.

Maintaining the security of the depository-settlement
system is one of the priorities of the National Depository
for Securities. Efforts in this area chiefly involved the
strengthening of the business culture of the institution by
making employees aware of their roles and responsibilities
in the operational process. In January 2003, a new
department was created in the National Depository: the
Department of Corporate Security, responsible in
particular for maintaining the proper level of safety at the
Depository, for preparing procedures and reacting to
emergencies and formulating general principles and
procedures in the management, measurement and
mitigation of operational risk.

Wdra¿anie nowych procesów operacyjnych w Krajowym
Depozycie poprzedza³a analiza ryzyka stanowi¹ca
podstawê do podejmowania decyzji o budowaniu
mechanizmów kontrolnych, zarówno na poziomie
systemów informatycznych zaanga¿owanych w ich
realizacjê, jak i procedur operacyjnych. Skutecznoœæ
dzia³ania mechanizmów kontrolnych oraz wystêpowanie
nowych zagro¿eñ oceniane by³y w procesie sta³ego
monitoringu realizowanego przez kadrê kierownicz¹
i Biuro Bezpieczeñstwa oraz dodatkowych ocen dokonywanych przez Biuro Kontroli Wewnêtrznej. Dodatkowym
zabezpieczeniem funkcjonowania systemu depozytoworozliczeniowego jest system zachowania ci¹g³oœci
dzia³ania, modyfikowany i rozwijany wraz z rozwojem
procesów operacyjnych oraz rozwi¹zañ technologicznych.
W celu weryfikacji mo¿liwoœci kontynuowania realizacji
procesów Krajowego Depozytu w sytuacjach zagro¿enia
lub braku mo¿liwoœci pracy w siedzibie Krajowego
Depozytu przeprowadzane by³y wewnêtrzne testy
poszczególnych systemów, wraz z systemami zapasowymi,
dotycz¹ce zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania oraz

The implementation of new procedures to KDPW was
preceded by a risk analysis which formed the basis for
decisions on creating control mechanisms, both at the
level of IT systems involved in their execution, as well as
operational procedures. The successful operation of
control mechanisms and the emergence of new risks were
assessed in the process of constant monitoring performed
by the Executive and the Department of Corporate Security,
as well as additional evaluation by the Internal Audit
Department. An additional security measure of the
depository-settlement system is the business continuity
plan, modified and adapted along with the development of
operational processes and technological solutions.
In order to verify the business continuity capability of the
National Depository in emergencies, or in circumstances
where the ability to work in the Depository’s main office is
severely restricted or impossible, internal tests were
carried out for each specific system, along with back-up
systems to ensure business continuity and data integrity.
Tests to verify operational capability in emergencies were
also performed with participants in order to ensure that
the procedures were correct and to assess cooperation
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bezpieczeñstwa danych. Wspólnie z uczestnikami przeprowadzone zosta³y tak¿e
ca³oœciowe testy funkcjonowania w sytuacjach
awaryjnych, maj¹ce na celu weryfikacjê
przyjêtych zasad oraz sprawdzenie wspó³dzia³ania g³ównych uczestników rynku
w sytuacji powa¿nej awarii. Z powodu
okolicznoœci niezale¿nych od Krajowego
Depozytu w 2003 roku dosz³o do dwukrotnego
awaryjnego przeniesienia dzia³alnoœci
Krajowego Depozytu do lokalizacji zapasowej,
co by³o równoznaczne z praktycznym
zastosowaniem wszelkich procedur. Operacje

with the principal market participants during a
potential systems failure. Owing to
circumstances outside the control of the
National Depository, in 2003 there were two
incidents when KDPW operations were
transferred to the disaster recovery site, which
meant in practice that emergency procedures
needed to be enacted. These operations were
successfully performed, and the business
transfer time (resuming operations following
the decision to transfer business functionality)
was shorter than 2 hours.

te zakoñczy³y siê sukcesem, a rzeczywisty czas
przeniesienia dzia³alnoœci (wznowienia dzia³alnoœci od momentu podjêcia decyzji o przeniesieniu) by³ krótszy ni¿ dwie godziny.

In 2003, work began on the creation of an
integrated and broad-based operational risk
management system. Before the model was
built, the process achievement method was
assessed. Draft plans were drawn up for
achieving specific processes on the basis of
which risk factors are verified, which pose
a danger to the attainment of business aims.
The next stage will be to define the principles
of operational risk measurement and
management. The main purpose in
establishing an operational risk management
system is:

W 2003 roku podjête zosta³y dzia³ania
zmierzaj¹ce do opracowania jednolitego i kompleksowego modelu zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym. Budowê modelu poprzedzi³a
analiza sposobu realizacji procesów. Opisano
oraz stworzono schematy realizacji poszczególnych procesów, na bazie których weryfikowane s¹ czynniki ryzyka stanowi¹ce zagro¿enie osi¹gniêcia wyznaczonych celów biznesowych. Nastêpnym etapem bêdzie ustalenie
zasad pomiaru oraz zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym. Celem przygotowywanego
systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym
jest:
identyfikacja i ustalenie priorytetów
zarz¹dzania ryzykiem wynikaj¹cych ze
strategii dzia³alnoœci biznesowej,
• ustalenie akceptowanego poziomu
ryzyka,
• wdro¿enie dzia³añ zmierzaj¹cych do
utrzymania ryzyka na akceptowanym
poziomie,
• sta³y monitoring i ponowne oceny ryzyka
oraz dzia³añ kontrolnych w zarz¹dzaniu
ryzykiem,
• budowa systemu okresowego raportowania dotycz¹cego procesu zarz¹dzania
ryzykiem.

• the identification and definition of risk
management priorities which have
emerged from the business strategy,
• setting the acceptable level of risk,
• the introduction of measures aimed at
maintaining risk at acceptable levels,
• regular monitoring and reassessment of
risk and risk management control
measures,
• the creation of a system for periodic
reporting as part of the risk management process.

ZMIANY W TABELI OP£AT

CHANGES TO THE KDPW TABLE OF FEES

W 2003 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ politykê
obni¿ania op³at. Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu
kilkakrotnie podejmowa³a uchwa³y zmieniaj¹ce Tabelê
Op³at Krajowego Depozytu, w tym m.in.:
• zró¿nicowano wysokoœæ op³aty za odwo³anie dokumentu z systemu depozytowo-rozliczeniowego
w zale¿noœci od formy odwo³ania,
• obni¿ono op³aty uiszczane przez emitentów z tytu³u
operacji na papierach wartoœciowych i wyp³aty
œwiadczeñ,

In 2003, the National Depository for Securities continued
to maintain its fee reduction policy. The KDPW
Supervisory Board adopted several resolutions amending
the KDPW Table of Fees, including in particular:
• The fee amount for withdrawing a document from
the depository-settlement system was changed
according to the type of withdrawal performed,
• The fee paid by issuers for corporate actions and
entitlements was lowered,
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• zró¿nicowano stawki op³at rozliczeniowych z tytu³u
rozliczania transakcji pakietowych w zale¿noœci od
rodzaju papierów wartoœciowych,
• obni¿ono stawkê op³aty kwartalnej za prowadzenie
depozytu akcji; obni¿ono tak¿e op³atê pobieran¹ od
rozliczenia posttransakcyjnego, w którym nie bierze
udzia³u podmiot, który zawar³ transakcjê na rynku
regulowanym,
• obni¿ono op³aty uiszczane przez uczestników na
rzecz Krajowego Depozytu z tytu³u rozliczenia
transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym,
• obni¿ono op³atê rozliczeniow¹ pobieran¹ z tytu³u
rozliczenia transakcji realizowanych w ramach
umów repo,
• obni¿ono op³aty za operacje wykonywane na
kontraktach terminowych na obligacje Skarbu
Pañstwa, op³aty za rejestracjê transakcji zawieranych
na kontraktach terminowych opartych o inne
instrumenty i op³aty za zamkniêcie pozycji w zwi¹zku z up³ywem terminu wa¿noœci kontraktów
terminowych na obligacje Skarbu Pañstwa.
Pozosta³e zmiany w Tabeli Op³at:
• obni¿ono op³atê od rozliczenia posttransakcyjnego,
w którym nie bierze udzia³u podmiot, który zawar³
transakcjê na rynku regulowanym,
• obni¿ono op³aty roczne od uczestników bezpoœrednich i emitentów,
• obni¿ono op³atê pobieran¹ z tytu³u obs³ugi wykonywania prawa objêcia akcji nowej emisji innego ni¿
prawo poboru,
• okresowo zwolniono uczestników z op³at kwartalnych za prowadzenie depozytu papierów wartoœciowych wycofanych z obrotu na rynku regulowanym
i wyemitowanych przez emitenta, wzglêdem którego
prowadzone jest postêpowanie upad³oœciowe,
• okresowo obni¿ono wysokoœæ niektórych op³at rozliczeniowych i niektórych op³at od operacji ewidencyjnych, w zwi¹zku z rozliczaniem transakcji na rynku
regulowanym na zlecenie klienta, który zobowi¹za³
siê do wykonywania zadañ zwi¹zanych z podtrzymywaniem p³ynnoœci lub organizacj¹ obrotu, a z³o¿enie
zlecenia przez klienta nast¹pi³o w ramach realizacji
zobowi¹zania,
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• Settlement fees for the settlement of block
transactions were changed according to the type of
securities involved,
• The quarterly share custody fee was lowered; the
fee for post-transaction settlement where an entity
executing a transaction on the regulated market is
involved, was also lowered,
• Fees paid by participants to the National
Depository for the settlement of transactions
executed outside the regulated market were
lowered,
• The settlement fee for the settlement of repo
transactions was lowered,
• The fees for Treasury bond futures operations, the
fee for the registration of transactions involving
futures based on other instruments and the fee for
closing a position following the expiry of a Treasury
bond futures contract, were all lowered.
Other changes to the KDPW Table of Fees:
• The fee for post-transaction settlements not
involving an entity which executed a transaction on
the regulated market was lowered,
• Annual fees for direct participants and issuers
were lowered,
• The fee for the exercise of rights to shares of a new
issue, other than a subscription right was lowered,
• Quarterly fees for the custody of securities
withdrawn from trading in the regulated market
and issued by an issuer against whom bankruptcy
proceedings have been initiated, were provisionally
waived for participants,
• Certain settlement and registration fees were
lowered provisionally for the settlement of
transactions in the regulated market on the basis
of an order of a client, who has undertaken to
perform activities relating to maintaining liquidity
and market making, and the client order was
executed as part of these activities,
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oraz
• co warto szczególnie podkreœliæ,
uczestnicy zostali okresowo zwolnieni
z op³at pobieranych przez Krajowy Depozyt (z wyj¹tkiem op³at, których czêœæ
ponosz¹ inni uczestnicy), oraz z op³at
depozytowych i rozliczeniowych, o których mowa w I i II czêœci Tabeli Op³at,
dotycz¹cych kontraktów terminowych na
obligacje Skarbu Pañstwa.
Ponadto, w zwi¹zku z uruchomieniem przez
Krajowy Depozyt nowych us³ug, procedur
i instrumentów, w tym rozliczania transakcji na
akcjach wyemitowanych poza granicami Polski,
rozliczania umów repo, rozliczeniem opcji
europejskich na WIG20, czy kontraktów futures
na koszyk obligacji skarbowych, ustalono nowe
rodzaje op³at.
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And,
• It is especially worth noting that fees
charged by the National Depository
(with the exception of fees which are
partly paid by other participants), as well
as depository and settlement fees,
described in Part I and II of the KDPW
Table of Fees, relating to Treasury bond
futures, have been provisionally waived.
In addition, following the introduction of new
services, procedures and instruments,
(including the settlement of transactions
involving shares issued outside the territory of
the Republic of Poland, the settlement of
repos, European-type WIG20 index futures, or
Treasury bond basket futures), some new types
of fees were also introduced.

ROZWÓJ REGULACJI RYNKU
KAPITA£OWEGO

THE EVOLUTION OF CAPITAL MARKET
REGULATIONS

W 2003 roku Krajowy Depozyt bra³ aktywny
udzia³ w pracach nad projektem nowej ustawy
Prawo o organizacji obrotu papierami wartoœciowymi, a po zawieszeniu nad nim prac, nad
nowelizacj¹ obowi¹zuj¹cej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi.
W 2003 roku Krajowy Depozyt czynnie
uczestniczy³ równie¿ w pracach, m.in. nad
now¹ ustaw¹ o funduszach inwestycyjnych,
now¹ ustaw¹ o indywidualnych kontach
emerytalnych, nad nowelizacj¹ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, czy ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych
lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz przeciwdzia³aniu finansowania terroryzmu.
Krajowy Depozyt uczestniczy³ równie¿ w pracach nad aktami wykonawczymi do ustaw
reguluj¹cych funkcjonowanie krajowego rynku
kapita³owego, w tym m.in. nad rozporz¹dzeniami w sprawie:

In 2003, the National Depository for Securities
took an active part in drafting a new Law on
Organised Securities Trading; following
suspension of work on this legislation, the
National depository continued drafting
amendments to the Law on the Public Trading
in Securities. In 2003, the National Depository
also actively participated in helping to draft,
among others, a new Law on Investment
Funds, a new Law on Individual Pension
Accounts, on amendments to the Law on the
Organisation and Operation of Pension Funds
and on amendments introduced to the Law on
the Prevention of the Introduction of Assets
from Illegal or Undeclared Sources into
Financial Trading and the Prevention of
Funding of Terrorism.

• informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartoœciowych,
• zakresu, trybu, formy i terminów
dostarczania informacji przez niektóre
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ maklersk¹ oraz rachunki papierów wartoœciowych,
• szczególnych zasad dotycz¹cych trybu
i warunków udzielania przez fundusze
emerytalne po¿yczek papierów wartoœciowych,
a tak¿e
• nowelizacjami rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych warunki emitowania bonów i obligacji skarbowych.
Krajowy Depozyt zg³asza³ propozycje zapisów
oraz wskazywa³ na skutki wynikaj¹ce z wprowadzenia projektowanych zmian.

The National Depository for Securities also
participated in work on statutory instruments
to legislation regulating the Polish capital
market including ordinances and decrees
relating to:
• Up-to-date and periodic information
sent by securities issuers,
• The terms, conditions, form and
deadlines for sending information by
certain entities providing brokerage
services and managing securities
accounts,
• Detailed rules on the terms and
conditions of securities lending by
pension funds,
as well as:
• New amendments to State decrees
defining the terms and conditions of
issue for Treasury bonds and bills.
The National Depository has sent draft
proposals of statutory provisions and has
reported on the potential consequences once
these provisions have come into force.
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

INTERNATIONAL CO-OPERATION

W obliczu postêpuj¹cej integracji rynków finansowych oraz
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, szczególnie
wa¿na staje siê wspó³praca miêdzynarodowa. W 2003 roku
przedstawiciele Krajowego Depozytu Papierów
Wartoœciowych brali udzia³ w najwa¿niejszych konferencjach oraz pracach organizacji zrzeszaj¹cych
centralne depozyty i izby rozliczeniowe z ca³ego œwiata.

With the continuing pace of integration in the financial
markets, as well as Poland’s imminent membership of the
European Union, international co-operation becomes
especially important. In 2003, representatives of the
National Depository for Securities took part in the most
important conferences and workshops bringing together the
central depositories and clearing houses of the whole world.

OeKB

OeKB

Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem by³o zakoñczone
sukcesem, po³¹czenie operacyjne z OeKB (austriacki
depozyt papierów wartoœciowych) w celu umo¿liwienia
wprowadzenia akcji BANKU AUSTRIA na GPW. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e by³o to pierwsze po³¹czenie operacyjne
o charakterze integracyjnym miêdzy polsk¹ instytucj¹
infrastruktury rynkowej, a instytucj¹ zagraniczn¹. Umo¿liwi³o ono notowanie na GPW z p³ynnym "przechodzeniem" papierów wartoœciowych z jednego rynku na drugi.

One wery significant venture was the successful
operational link with OeKB (the Austrian central securities
depository) established in order to allow Bank Austria
Creditanstalt shares to be listed on the Warsaw Stock
Exchange. It is worth nothing that this was the first
operational link of its kind of an integrationary nature
between a Polish capital market institution and a foreign
counterpart. It has permitted the listing of securities on
the WSE and their free flow between both markets.

ANNA

ANNA

W dniach 22 i 23 maja 2003 roku w siedzibie Krajowego
Depozytu odby³o siê Walne Zgromadzenie Association of
National Numbering Agencies (ANNA), organizacji
skupiaj¹cej instytucje depozytowe, rozliczeniowe, gie³dy
i komisje papierów wartoœciowych z kilkudziesiêciu krajów,
której celem jest rozpowszechnianie i promowanie
standardu ISIN oraz zbieranie i udostêpnianie informacji
o kodach nadanych przez organizacje cz³onkowskie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 29 organizacji
maj¹cych uprawnienia do nadawania papierom
wartoœciowym kodów ISIN.

The General Meeting of the Association of National
Numbering Agencies (ANNA) took place on May 22-23,
2003, at the head office of the National Depository for
Securities. This organisation brings together depository
and settlement institutions, stock exchanges and
securities commissions from several dozen countries, in
order to promote the ISIN standard and to gather and
distribute information about securities codes assigned by
member institutions. Representatives of 29 organisations,
which are entitled to assign securities ISIN codes, took
part in the meeting.

CEECSDA

CEECSDA

W 2003 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ udzia³
w pracach Central and Eastern European Central Securities
Depositories and Clearing Houses Association
(CEECSDA). W dniu 15 maja 2003 roku, w Rydze, odby³o
siê Walne Zgromadzenie CEECSDA, w którego obradach
udzia³ wziêli przedstawiciele instytucji depozytowo-

In 2003, the National Depository continued to take part in
workshops organised by the Central and East European
Central Securities Depositories and Clearing Houses
Association (CEECSDA). The CEECSDA Annual General
Meeting took place in Riga on May 15, 2003, which was
attended by representatives of depository-settlement
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rozliczeniowych z 14 krajów: Bu³garii,
Chorwacji, Czech, Estonii, Wêgier, Litwy, £otwy,
Polski, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Serbii,
Boœni i Hercegowiny i Rosji.

institutions of 14 countries: Bulgaria, Croatia,
the Czech Republic, Estonia, Hungary,
Lithuania, Latvia, Poland, Rumania, Slovakia,
Slovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina and
Russia.

ECB - CEECSDA
ECB - CEECSDA
W 2003 roku w ramach spotkañ przedstawicieli
CEECSDA z Europejskim Bankiem Centralnym
(ECB), przedstawiciel Krajowego Depozytu bra³
udzia³ w spotkaniach poœwiêconych aspektom
pe³nienia funkcji central counterparty w krajach
przystêpuj¹cych do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Krajowego Depozytu uczestniczy³
m.in. w dyskusji panelowej pt. „Ivestigating the
functions of a central counterparty”.
ECSDA
W 2003 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³
prace w ramach European Central Securities
Depositories Association (ECSDA). Przedstawiciele Krajowego Depozytu uczestniczyli
m.in. w pracach grup roboczych: “Audit and
Compliance” oraz “Settlement Links”.
IOSCO
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W 2003 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³
udzia³ w pracach Komitetów Konsultacyjnych
Miêdzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartoœciowych (International Organisation of Securities Commissions - IOSCO) jako
cz³onek afiliowany. Krajowy Depozyt opracowa³
procedurê aktualizacji odpowiedzi na ankietê
„Disclosure Framework for Securities
Settlement Systems - CPSS/IOSCO”.

As part of the cycle of meetings held in 2003
between representatives of CEECSDA and the
European Central Bank, a representative of the
National Depository took part in meetings
to discuss the performance of central
counterparty functions in EU accession
countries. The KDPW representative
participated among others in a panel
discussion on “Investigating the functions of
a central counterparty”.
ECSDA
Throughout 2003, the National Depository for
Securities continued its work within the
European Central Securities Depositories
Association (ECSDA). KDPW representatives
participated in the “Audit and Compliance”
and “Settlement Links” working groups.
IOSCO
In 2003, the National Depository continued
to take part in consultations with the
International Organisation of securities
Commissions (IOSCO) as an affiliate member.
KDPW has prepared an update of its
replies to the “Disclosure Framework for
Securities Settlement Systems - CPSS/IOSCO”
questionnaire.

EACH
EACH
W 2003 roku przedstawiciel Krajowego Depozytu bra³ udzia³ w spotkaniach organizowanych przez European Association of
Central Counterparty Clearing Houses (EACH),
w trakcie których dyskutowano m.in. nad
rozwojem systemów rozliczeniowych i stworzeniem regulacji prawnych dla europejskich
instytucji pe³ni¹cych funkcjê central
counterparty. W 2004 roku Krajowy Depozyt
bêdzie gospodarzem obrad EACH.

In 2003, representatives from the National
Depository took part in meetings organised by
the European Association of Central
Counterparty Clearing Houses, during which
the delegates discussed such matters as the
evolution of settlement systems and the
drafting of legal regulations for European
institutions acting as central counterparties. In
2004, KDPW will host the EACH member
meeting.

PROMOCJA I INFORMACJA
PROMOTION AND EDUCATION
Kszta³towanie zewnêtrznego wizerunku jest
jednym z g³ównych dzia³añ, promuj¹cych
Krajowy Depozyt na rynku finansowym,
realizowanym, m.in. poprzez nastêpuj¹ce
przedsiêwziêcia edukacyjno-informacyjne:
publikacje promocyjno-reklamowe w prasie,
organizacjê konferencji, spotkañ i seminariów
o charakterze promocyjno-edukacyjnym, oraz
sponsoring konferencji i innych wydarzeñ
o charakterze edukacyjnym.

Creating a positive image of the National
Depository for the outside world is one of the
ways in which to promote KDPW n the
financial markets. This is achieved in particular
through the following educational and
informational activities: the publication of
promotional and advertising material in the
press, organising conferences meetings and
seminars that promote and educate and
sponsoring conferences and other events of an
educational nature.

Do istotniejszych elementów komunikacji i przekazywania
informacji nale¿y wspó³praca z mediami. Krajowy Depozyt
utrzymuje sta³e kontakty z najwiêkszymi dziennikami
krajowymi, wspó³pracuje ze specjalistycznymi czasopismami poœwiêconymi rynkowi kapita³owemu, a w ramach dzia³añ promocyjnych publikuje na ³amach
wydawnictw zagranicznych.

One of the most important forms of communication and
exchange of information is through the media. The
National Depository for Securities maintains regular
contact with the largest national newspapers, works with
specialist publications on the capital market and as part of
its promotional activities, publishes materials in foreign
journals.

W 2003 roku Krajowy Depozyt zorganizowa³ lub wspó³organizowa³ liczne konferencje oraz inne imprezy o charakterze edukacyjnym, podczas których przybli¿ano specyfikê i propagowano dzia³alnoœæ Krajowego Depozytu, w tym m.in.:

In 2003, The National Depository organised, or was joint
organiser, of many conferences of an educational nature,
during which the nature and work of the Depository were
explored. These included:
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• wspó³organizowa³ wraz z Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych i Centraln¹ Tabel¹ Ofert konferencjê pt.
„Nowoczesne metody finansowania dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw poprzez publiczne i niepubliczne
emisje obligacji - nowe regulacje”,
• zorganizowa³ podczas konferencji Euromoney
International Bond Congress w Londynie polskie
stoisko oraz spotkania z przedstawicielami œwiatowych rynków finansowych, w tym panel dyskusyjny
pt. „The Polish Financial Market on the Eve of
Poland’s Accession to the European Union”,
zorganizowa³ wraz z Departamentem Powiernictwa
Banku Handlowego seminarium pt. „Clearing and
Settlement in Poland”, wspó³organizowa³ w siedzibie Citibanku spotkanie dla przedstawicieli
Banków Inwestycyjnych w Londynie, spotkanie dla
inwestorów City, kolacjê w Ambasadzie Polskiej
z udzia³em Minister Danuty Hübner, a tak¿e,
w trakcie trwania Kongresu, seminarium dla
inwestorów na temat wdro¿enia nowych regulacji
prawnych dotycz¹cych rozliczeñ prowadzonych
przez brokerów zagranicznych,
• wspó³organizowa³ wraz z Centrum Prawa
Bankowego z Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagielloñskiego miêdzynarodowe
seminarium „Prawo rozliczeñ transakcji w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi i integracja europejskich rynków kapita³owych”,
• wspó³organizowa³ wraz z Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych doroczn¹ konferencjê pt. „Instrumenty
Pochodne 2003”, na której omawiano m.in.
wprowadzenie opcji do obrotu gie³dowego,
• zorganizowa³ Walne Zgromadzenie Association of
National Numbering Agencies, ANNA - organizacji
skupiaj¹cej instytucje nadaj¹ce kody papierom
wartoœciowym,
• wspó³organizowa³ wraz z Gie³d¹ Papierów
Wartoœciowych, Komisj¹ Papierów Wartoœciowych
i Gie³d i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiêbiorczoœci konferencjê szkoleniow¹ dla dzia³aczy
samorz¹dowych pt. „Korzyœci dla rozwoju regionów
w kontekœcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej”,
• zorganizowa³ IV edycjê miêdzynarodowej konferencji
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• Together with the Warsaw Stock Exchange and the
Central Table of Offers, the National Depository
organised a conference on “Modern methods of
financing enterprise through public and non-public
bond issues - new regulations”,
• The National Depository took charge of the Polish
stand at the Euromoney International Bond Congress,
held in London, and organised a seminar with
representatives of the world’s financial markets,
including a panel discussion on “The Polish Financial
Market on the Eve of Poland’s Accession to the
European Union”; it prepared jointly with the Trustee
Department of the Bank Handlowy a seminar on
clearing and settlement in Poland; was the joint
organiser of a meeting with London-based investment
bankers at Citibank’s headquarters, a meeting with
City investors, a dinner at the Polish Embassy with the
minister Danuta Hubner and, during the Bond
Congress itself, a seminar for investors on the
introduction of new legal regulations relating to
settlement of transactions executed by foreign brokers.
• Together with the Centre for Banking Law of the Law
and Administration Faculty of the Jagiellonian
University in Kraków, the National Depository
organised an international seminar on “The Law of
Securities Clearing and Settlement and the Integration
of European Securities Markets”,
• Together with the Warsaw Stock Exchange, the
National Depository organised its annual “derivatives
2003” conference, which discussed in particular the
introduction of options to trading on the stock market,
• The National Depository for Securities hosted
the Annual General Meeting of the Association of
National Numbering Agencies (ANNA) - the
organisation bringing together institutions that assign
ISIN codes to securities,
• With the Warsaw Stock Exchange, the Polish Securities
and Exchange Commission and the Association for
the Promotion of Enterprise, the National Depository
orgainsed a training conference for local government
employees on “The advantages for regional
development of Poland’s accession to the EU”,
• The National Depository for Securities organised the
fourth “Innovations in the Financial Markets”
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pt. „Innowacje na œwiatowych rynkach
finansowych”, poœwiêcon¹ polskim
i europejskim rynkom finansowym
w obliczu zbli¿aj¹cej siê integracji Polski
ze strukturami Unii Europejskiej,
• wspó³organizowa³ wraz z Gie³d¹
Papierów Wartoœciowych, Komisj¹
Papierów Wartoœciowych, Izb¹ Domów
Maklerskich i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Malborku
konferencjê pt. „Wykorzystaæ cz³onkostwo w Unii Europejskiej”.

conference, devoted to the theme of
Polish and European financial markets on
the eve of Poland’s integration with EU
structures,
• Together with the Warsaw Stock Exchange,
the Securities and Exchange Commission,
the Polish Chamber of Brokerage Houses
and the Association for the Promotion of
Enterprise, the National Depository
organised a conference in Malbork on
“How to make the most of our
membership of the EU”.

W dniu 30 wrzeœnia 2003 roku Krajowy
Depozyt Papierów Wartoœciowych przyzna³
doroczne nagrody, Galeony: Bankowi PEKAO
S.A. - za kreatywn¹ wspó³pracê z Krajowym
Depozytem i innymi instytucjami systemu
depozytowo-rozliczeniowego; Inwestycyjnemu
Domowi Maklerskiemu Kredyt Banku S.A. - za
niezawodnoœæ rozliczeñ z Krajowym Depozytem i innymi uczestnikami systemu
depozytowo-rozliczeniowego.
Dzia³ania sponsoringowe Krajowego Depozytu
o charakterze edukacyjnym, popularyzuj¹ce
wiedzê o rynku kapita³owym, pozwalaj¹
dotrzeæ do szerokiego krêgu odbiorców, czêsto
nie zwi¹zanych bezpoœrednio z rynkiem
kapita³owym i daj¹ mo¿liwoœæ eksponowania
w³asnych materia³ów informacyjnych. Dzia³alnoœæ tego rodzaju umo¿liwia równie¿
przekazywanie wiedzy o Krajowym Depozycie
poprzez wyg³aszane prelekcje, uczestniczenie
w seminariach lub panelach dyskusyjnych.
W 2003 roku Krajowy Depozyt sponsorowa³ 15
takich konferencji oraz imprez o charakterze
edukacyjnym.

On September 30, 2003, the National
Depository for Securities once again presented
its annual awards, the Galleons. These were
awarded to: PEKAO Bank S.A., for innovative
co-operation with the National Depository and
other institutions of the depository-settlement
system; and to Kredyt Bank Investment
Brokers - for settlement efficiency with the
National Depository and other institutions of
the depository-settlement system.
Sponsoring activities carried out by the
National Depository that educate and promote
knowledge about the capital market reach
a wider target audience that is not directly
involved with the capital market and allow us
to distribute and display our own informational
materials. This type of activity also allows us to
promote knowledge about the National
Depository through lectures and presentations
and participation in seminars and panel
discussions. In 2003, the National Depository
sponsored a total 13 conferences and events of
an educational nature.

Polityka informacyjno-promocyjna Krajowego
Depozytu jest równie¿ realizowana poprzez
w³asny „rynek wydawniczy”. W 2003 roku
wydano 12 numerów „Systemu DepozytowoRozliczeniowego”, zaktualizowano nastêpuj¹ce
regulacje Krajowego Depozytu: Regulamin
KDPW S.A., Szczegó³owe Zasady Dzia³ania
KDPW S.A., Statut KDPW S.A., Procedury
Ewidencyjne KDPW S.A., Regulamin Funduszu
Rozliczeniowego KDPW S.A., Regulamin
Wyp³at Transferowych pomiêdzy Otwartymi
Funduszami Emerytalnymi KDPW S.A. Wydano
tak¿e cztery numery Newslettera. Wszystkie
publikacje po wydaniu lub aktualizacji
ka¿dorazowo dystrybuowane s¹ wœród
uczestników Krajowego Depozytu oraz krajowych i zagranicznych instytucji i podmiotów
dzia³aj¹cych na rynku kapita³owym.
Szczególne miejsce w dzia³alnoœci informacyjnej Krajowego Depozytu pe³ni¹ robocze
spotkania z uczestnikami. Do najwa¿niejszych
z nich w 2003 roku nale¿y zaliczyæ spotkania
dotycz¹ce:
• przygotowania i wdro¿enia systemu
komunikatów dla rynku kapita³owego
zgodnych z norm¹ ISO 15022,

Our informational and promotional policy is
also carried out through our own publications.
In 2003, we published 12 issues of the
“Depository-Settlement System” and we
updated the following KDPW regulations: the
Rules of the National Depository for Securities;
the Detailed Rules of Operation; the Statute of
the National Depository for Securities; the
KDPW Registration Procedures; the KDPW
Settlement Guarantee Fund Rules; and the
KDPW Rules for Transfer Payments between
Open-ended Pension Funds. Four editions of
the KDPW Newsletter were also published. All
our publications, following their issue or
update, are distributed among KDPW
participants, as well as sent to national and
international capital market institutions.
One particularly important way in which the
National Depository for Securities promotes
information is through meetings with its
participants. The most important meetings
that took place in 2003 related to the following
issues:
• the design and implementation of
a messaging system for the capital
market, based on ISO 15022 messaging
standards;

• wyp³at œwiadczeñ i rozliczeñ w walutach obcych
transakcji dotycz¹cych papierów wartoœciowych
denominowanych w walutach obcych,
• przekazywania informacji potrzebnych do rozliczeñ
podatkowych w zwi¹zku z transferem papierów
wartoœciowych, zmian w procedurze wyp³aty
œwiadczeñ z papierów wartoœciowych, w szczególnoœci w walutach obcych, modelu przep³ywu
informacji umo¿liwiaj¹cych uczestnikom rozliczaj¹cym monitorowanie transakcji zawieranych
przez cz³onków gie³dy, których reprezentuj¹ w rozliczeniach oraz nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych

•

payment processing and settlement in foreign
currency of transactions involving securities
denominated in foreign currency;
• providing information necessary for tax returns
following securities transfers, changes in securities
entitlements payment procedures, in particular in
foreign currency, a model for data transfers allowing
clearing members to monitor transactions executed
by members of the stock exchange whom they
represent in transaction clearing and settlement,
and new procedures for the registration and deregistration of securities;
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•
•
•

•

rejestrowania i wyrejestrowywania papierów wartoœciowych,
indywidualnych kont depozytowych w systemie
depozytowo-rozliczeniowym,
zmian w Funduszu Rozliczeniowym,
rozliczania transakcji zawieranych przez odleg³ych
cz³onków Gie³dy Papierów Wartoœciowych, po¿yczek
na zlecenie z zabezpieczeniem oraz rozliczeñ
kontraktów terminowych na obligacje syntetyczne,
zmodyfikowanej struktury kont depozytowych.

RAPORT
ROCZNY

• individual depository accounts in the depositorysettlement system;
• changes to the Settlement Guarantee Fund;
• clearing and settlement of transactions executed by
remote members of the Warsaw Stock Exchange,
collateralised on-request securities loans and the
clearing and settlement of notional bond futures;
• modifications to the depository account structure.
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Kierunki rozwoju

Evolutionary Trends
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W 2004 roku i w latach nastêpnych infrastruktura
organizacyjno-techniczna oraz sposób wykonywania i zakres
us³ug œwiadczonych przez Krajowy Depozyt bêd¹ stale
rozwijane m.in. poprzez nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
• kontynuacjê projektu zmiany struktury kont w systemie Krajowego Depozytu, w tym wprowadzenie
mo¿liwoœci prowadzenia kont indywidualnych,
• doskonalenie systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym,
• przygotowanie systemu do obs³ugi rynku energii,
• przeanalizowanie mo¿liwoœci obs³ugi rozliczeñ

In 2004 and in the coming years, the organisational and
technical infrastructure of the National Depository for
Securities will experience systematic development, along
with changes in the way in which the Depository provides its
services and their scope. These are some of the ways it will
achieve those goals:
• The continuation of the project for the redesign of the
KDPW account structure, including the ability to
manage individual accounts,
• The refinement of the operational risk management
system,
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•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

transakcji na instrumentach pochodnych z rynku
miêdzybankowego,
kontynuacjê prac dotycz¹cych modelu rozliczeñ CCP,
podsumowanie oceny Krajowego Depozytu przez
Europejski Bank Centralny pod k¹tem wymagañ
stawianych krajowym systemom rozliczeñ papierów
wartoœciowych w zakresie obs³ugi operacji kredytowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
kontynuacjê udzia³u w pracach nad Rz¹dow¹ Strategi¹
Rozwoju Rynku Kapita³owego „Agenda Warsaw City
2010”,
prace nad zwiêkszeniem bezpieczeñstwa w dostêpie
do danych aplikacji depozytowo-rozliczeniowej,
opracowanie zasad kontroli systemów informatycznych eksploatowanych w Krajowym Depozycie,
wspó³pracê przy rozwoju Elektronicznego Rynku
Skarbowych Papierów Wartoœciowych prowadzonego
przez Centraln¹ Tabelê Ofert,
wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych
typu futures na koszyk obligacji Skarbu Pañstwa
z dostaw¹ oraz opcji na akcje z dostaw¹,
rozpoczêcie rozliczeñ transakcji niepublicznego
rynku obligacji,
kontynuacjê prac w grupach roboczych polskiej
National Market Practice Group,
realizacjê prac zwi¹zanych z rekomendacjami
Europejskiego Banku Centralnego dotycz¹cymi
wykorzystania papierów wartoœciowych rejestrowanych przez Krajowy Depozyt w operacjach
kredytowych Europejskiego Systemu Banków
Centralnych,
kontynuacjê projektu wprowadzenia zasady anonimowoœci kontrpartnera transakcji,
przeanalizowanie potrzeb w zakresie nowych
funkcjonalnoœci systemu depozytowo-rozliczeniowego.

RAPORT
ROCZNY

• Preparing the system for processing transactions
from the energy market,
• An examination as to the feasibility of processing the
settlement of derivatives transactions from the
interbank market,
• Further work on the central counterparty settlement
model,
• The assessment of the National Depository for
Securities by the European Central Bank as regards
requirements for national securities settlement
systems in relation to credit operations of the
European System of Central Banks,
• Further work on the government strategy for the
development of the capital market, “Agenda Warsaw
City 2010”,
• Improving safety measures for access to depositorysettlement application data,
• Formulating rules for the supervision of IT systems
within the National Depository,
• Cooperation in the development of the Electronic
Treasury Securities Dealer Market managed by the
Central Table of Offers,
• The introduction to public trading of Treasury bond
basket futures with delivery and share options with
delivery,
• The commencement of settlement of transactions
from the non-public bond market,
• Continued participation in the Polish National Market
Practice Group working groups,
• Further work on the European Central Bank
recommendations for the use of securities registered
by the National Depository in credit operations of the
European System of Central Banks,
• Further work on plans to introduce trading
counterparty anonymity,
• The assessment of requirements for new functionality
for the depository-settlement system.
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Sprawozdanie Finansowe
Financial Reports
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Opinia Bieg³ego Rewidenta
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Bilans
Balance Sheet
Aktywa / Assets
A.
I.

II.

III.

IV.

V.
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B.
I.

II.

III.

IV.
C.

Aktywa trwa³e / Fixed assets
Wartoœci niematerialne i prawne / Intangible fixed assets
1. Koszty zakoñczonych prac rozwojowych /
Completed projects
2. Wartoœæ firmy / Goodwill
3. Inne wartoœci niematerialne i prawne / Other intangible assets
4. Zaliczki na wartoœci niematerialne i prawne / Prepayment in advance of intangible assets
Rzeczowe aktywa trwa³e / Tangible fixed assets
1. Œrodki trwa³e / Fixeds assets
a) grunty (w tym prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu) / land
b) budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej / buildings
c) urz¹dzenia techniczne i maszyny / machines and equipment
d) œrodki transportu / means of transport
e) inne œrodki trwa³e / other fixed assets
2. Œrodki trwa³e w budowie / Fixed assets in advance
3. Zaliczki na œrodki trwa³e w budowie / Prepayment in advance for fixed assets
Nale¿noœci d³ugoterminowe / Long term debtors
1. Od jednostek powi¹zanych / From related entities
2. Od pozosta³ych jednostek / From other entities
Inwestycje d³ugoterminowe / Long term investments
1. Nieruchomoœci / Property
2. Wartoœci niematerialne i prawne / Intangible assets
3. D³ugoterminowe aktywa finansowe / Long term financial assets
a) w jednostkach powi¹zanych / related entities
- udzia³y lub akcje / equities
- inne papiery wartoœciowe / other securities
- udzielone po¿yczki / loans
- inne d³ugoterminowe aktywa finansowe / other long term financial assets
b) w pozosta³ych jednostkach / other entities
- udzia³y lub akcje / equities
- inne papiery wartoœciowe / other securities
- udzielone po¿yczki / loans
- inne d³ugoterminowe aktywa finansowe / other long term financial assets
4. Inne inwestycje d³ugoterminowe / Other long term investments
D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe / Long term accruals and deferred income
1. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego / Deferred income tax
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe / Other accruals
Aktywa obrotowe / Current assets
Zapasy / Stocks
1. Materia³y / Raw materials
2. Pó³produkty i produkty w toku / Unfinished goods and goods in progress
3. Produkty gotowe / Ready goods
4. Towary / Goods for resale
5. Zaliczki na dostawy / Payments in advance for delivery
Nale¿noœci krótkoterminowe / Short term credits
1. Nale¿noœci od jednostek powi¹zanych / Liabilities from related entities
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty: / for deliveries and services over payment period:
- do 12 miesiêcy / up to 12 months
- powy¿ej 12 miesiêcy / over 12 months
b) inne / other
2. Nale¿noœci od pozosta³ych jednostek / Credits from remaining entities
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty: / for deliveries and services over payment period:
- do 12 miesiêcy / up to 12 months
- powy¿ej 12 miesiêcy / over 12 months
b) z tytu³u podatków, dotacji, ce³, ubezpieczeñ spo³ecznych
i zdrowotnych oraz innych œwiadczeñ / taxes, duties, and social security and health payments
c) inne / other
d) dochodzone na drodze s¹dowej / from legal restitution
Inwestycje krótkoterminowe / Short term tangible asstes
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short term financial assets
a) w jednostkach powi¹zanych / in related entities
- udzia³y lub akcje / equities
- inne papiery wartoœciowe / other securities
- udzielone po¿yczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe / other short-term financial assets
b) w pozosta³ych jednostkach / in remaining entities
- udzia³y lub akcje / equities
- inne papiery wartoœciowe / other securities
- udzielone po¿yczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe / other short-term financial assets
c) œrodki pieniê¿ne i inne aktywa pieniê¿ne / cash and cash equivalents
- œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank
- inne œrodki pieniê¿ne / other means of payment
- inne aktywa pieniê¿ne / other cash assets
2. Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short term investments
Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe / Short term accruals and deferred income
Inne aktywa / Other assets
Aktywa razem / Total assets

sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2003 r.
Prepared as on December 31, 2003 r.
Rok obrotowy 2002
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2003
Balance at the
end of the year

163 443 380,28
12 144 735,41

151 090 438,50
12 775 625,76

12 117 495,25
27 240,16
98 027 473,51
98 018 226,34
10 802 177,57
68 578 142,43
16 590 899,19
788 454,12
1 258 553,03
9 247,17

12 356 994,96
418 630,80
94 175 433,42
94 115 752,76
10 734 431,45
66 369 564,02
15 146 299,41
622 774,24
1 242 683,64
59 680,66

51 982 261,87

41 817 853,86

51 982 261,87

41 817 853,86

51 982 261,87
3 280 766,92
48 701 494,95

41 817 853,86
3 217 964,77
38 599 889,09

1 288 909,49
1 159 166,38
129 743,11
120 427 772,75
85 052,45

2 321 525,46
817 383,95
1 504 141,51
129 087 860,72
24 553,93
2 787,33

83 052,45
2 000,00
11 614 425,42
62 197,14
62 197,14
62 197,14

21 766,60
4 542 611,60
24 012,00
24 012,00
24 012,00

11 552 228,28
6 756 412,15
6 756 412,15

4 518 599,60
268 859,32
268 859,32

289 600,68
4 506 215,45

915 209,77
3 334 530,51

107 744 327,19
107 744 327,19

122 653 369,95
122 653 369,95

96 156 371,91

109 766 898,17

88 045 903,60

109 766 898,17

8 110 468,31
11 587 955,28
11 587 955,28

12 886 471,78
12 886 471,78

983 967,69
130 067 572,13
413 938 725,16

1 867 325,24
218 597 753,02
498 776 052,24

sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2003 r.
Prepared as on December 31, 2003 r.

Pasywa / Liabilities
Kapita³ (fundusz) w³asny / Equity
Kapita³ (fundusz) podstawowy / Paid-in share capital
Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna) /
Contributions to paid-in share capital (negative amount)
III. Udzia³y (akcje) w³asne (wielkoœæ ujemna) / Own shares (negative amount)
IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy / Supplementary capital
V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation capital
VI. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe / Reserve capital
VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych / Profit (loss) from previous year
VIII. Zysk (strata) netto / Net profit (loss)
IX. Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoœæ ujemna) /Surcharges
B. Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania / Liabilities and provisions for creditors
I.
Rezerwy na zobowi¹zania / Provisions for liabilities
1. Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego / Provisions for deferred income taxes
2. Rezerwa na œwiadczenia emerytalne i podobne / Provisions for social security premiums
- d³ugoterminowa / long term
- krótkoterminowa / short term
3. Pozosta³e rezerwy / Other provisions
- d³ugoterminowe / long term
- krótkoterminowe / short term
II. Zobowi¹zania d³ugoterminowe / Long term liabilities
1. Wobec jednostek powi¹zanych / For related entities
2. Wobec pozosta³ych jednostek / For remaining entities
a) kredyty i po¿yczki / credits and loans
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych / issue of debt instruments
c) inne zobowi¹zania finansowe / other financial liabilities
d) inne / other
III. Zobowi¹zania krótkoterminowe / Short term liabilities
1. Wobec jednostek powi¹zanych / For related entities
a) z tytu³u dostaw i us³ug o okresie wymagalnoœci / for deliveries and services over period
- do 12 miesiêcy / up to 12 months
- powy¿ej 12 miesiêcy / over 12 months
b) inne / other
2. Wobec pozosta³ych jednostek / For remaining entities
a) kredyty i po¿yczki / credits and loans
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych / issue of debt instruments
c) inne zobowi¹zania finansowe / other financial liabilities
d) z tytu³u dostaw i us³ug o okresie wymagalnoœci / for deliveries and services over period
- do 12 miesiêcy / up to 12 months
- powy¿ej 12 miesiêcy / over 12 months
e) zaliczki otrzymane na dostawy / prepayment for deliveries
f) zobowi¹zania wekslowe / bill of exchange obligations
g) z tytu³u podatków, ce³, ubezpieczeñ i innych / Taxes, duties, and social security premiums
h) z tytu³u wynagrodzeñ / payroll payments
i) inne / other
3. Fundusze specjalne / Special funds
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe / Accruals
1. Ujemna wartoœæ firmy / Negative equity of company
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe / Other accounts
- d³ugoterminowe / long term
- krótkoterminowe / short term
C. Inne pasywa / Other liabilities
A.
I.
II.

Pasywa razem / Liabilites total

Rok obrotowy 2002
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2003
Balance at the
end of the year

268 510 440,51
21 000 000,00

270 200 336,42
21 000 000,00

91 601 500,00
5 777,31
141 347 509,57
2 433 346,04
12 122 307,59

97 801 500,00
-479 959,68
147 585 283,20
-5 920 641,87
10 214 154,77

15 360 712,52
7 467 871,34
3 819 157,66
2 360 851,20
2 360 851,20
1 287 862,48

9 977 962,80
4 755 775,36
1 905 151,62
2 824 008,10
2 650 774,40
173 233,70
26 615,64

1 287 862,48

26 615,64

7 719 519,89
14 640,00
14 640,00
14 640,00

5 080 484,36
44 623,37
44 623,37
44 623,37

3 777 122,60

1 813 809,55

3 052 489,36
3 052 489,36

1 128 610,71
1 128 610,71

716 831,84
6 081,63
1 719,77
3 927 757,29
173 321,29

680 296,39
982,30
3 920,15
3 222 051,44
141 703,08

173 321,29

141 703,08

173 321,29
130 067 572,13

141 703,08
218 597 753,02

413 938 725,16

498 776 052,24
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Rachunek zysków i strat
Profit and loss

Rok obrotowy 2002
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2003
Balance at the
end of the year

58 484 522,41
68 476,64
58 476 351,36

57 469 202,53
94 568,48
57 458 809,14

5 142,55

8 911,19

3 028,50
55 572 538,70
7 288 657,80
1 203 585,09
17 102 926,33
6 160 029,70

1 482,20
54 062 311,78
9 841 665,40
1 234 684,28
13 711 549,56
7 393 861,08

15 147 717,77

13 956 316,03

5 852 933,42
2 813 797,68
2 890,91
2 911 983,71
170 472,54

5 500 724,95
2 422 094,34
1 416,14
3 406 890,75
689 466,93

22 683,85

15 165,66

147 788,69
1 327 696,06

674 301,27
783 480,71

170 143,47
1 157 552,59

41 088,34
742 392,37

A.
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Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi, w tym: /
Net sales and sales equivalents
- od jednostek powi¹zanych / From related entities
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów / Net sales of services
II. Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartoœæ dodatnia,
zmniejszenie - wartoœæ ujemna) / changes in service value (increase - positive value,
decrease - negative value)
III. Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby jednostki /
Costs of service rendered on own account
IV. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów /
Net sales of fixed assets
B. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej / Operating expenses
I. Amortyzacja / Depreciation
II. Zu¿ycie materia³ów i energii / Materials and energy
III. Us³ugi obce / External services
IV. Podatki i op³aty, w tym: / Taxes and charges, including
- podatek akcyzowy / duty
V. Wynagrodzenia / Salaries
VI. Ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia /
Social security and other benefits
VII. Pozosta³e koszty rodzajowe / Other costs
VIII. Wartoœæ sprzedanych towarów i materia³ów / Cost of fixed assets sold
C. Zysk (strata) ze sprzeda¿y (A–B) / Profit (loss) from sale (A–B)
D. Pozosta³e przychody operacyjne / Other operational revenue
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych /
Gross profit from sale of non-financial fixed assets
II. Dotacje / Subsidies
III. Inne przychody operacyjne / Other operating revenue
E. Pozosta³e koszty operacyjne / Other operating expenses
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych /
Losses from sale of non-financial fixed assets
II. Aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial assets
III. Inne koszty operacyjne / Other operating expenses

za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
(wariant porównawczy)
prepared as on December 31, 2003
(comparative figures)

Rachunek zysków i strat
Profit and loss

F. Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (C+D–E) / Operating profit and loss (C+D–E)
G. Przychody finansowe / Financial revenue
I. Dywidendy i udzia³y w zyskach, w tym: / Dividends and profit participation
- od jednostek powi¹zanych / from related entities
II. Odsetki, w tym: / Interest including
- od jednostek powi¹zanych / from related entities
III. Zysk ze zbycia inwestycji / Profits from sales of investments
IV. Aktualizacja wartoœci inwestycji / Revaluation of investments
V. Inne / Other
H. Koszty finansowe / Financial expenses
I. Odsetki, w tym: / Interest including
- od jednostek powi¹zanych / from related entities
II. Strata ze zbycia inwestycji / Loss from sales of investments
III. Aktualizacja wartoœci inwestycji / Revaluation of investments
IV. Inne / Other
I. Zysk (strata) z dzia³alnoœci gospodarczej (F+G–H) /
Profit (loss) on ordinary activities (F+G–H)
J. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) /
Extraordinary activities (J.I.–J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits
II. Straty nadzwyczajne / Extraordinary loss
K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) / Gross profit (loss) (I+/–J)
L. Podatek dochodowy / Corporate income tax
M. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenie straty) /
Other obligatory charges
N. Zysk (strata) netto (K–L–M) / Net profit (loss) (K–L–M)

za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
(wariant porównawczy)
prepared as on December 31, 2003
(comparative figures)
Rok obrotowy 2002
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2003
Balance at the
end of the year

1 754 760,19
16 650 281,55

3 312 876,97
10 515 779,67
74 832,64
74 832,64
10 440 947,03

14 527 087,12
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2 123 194,43
936 695,31
223 657,57

596 220,10
472 704,51

169,29
151 958,96
560 909,49

62 802,15
60 713,44

17 468 346,43

13 232 436,54

17 468 346,43
5 346 038,84

13 232 436,54
3 018 281,77

12 122 307,59

10 214 154,77
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Correspondence address:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warsaw, Poland
Telephone: +48 (22) 523 4000
Fax: +48 (22) 423 4040
http://www.pwc.com/pl

Declaration of the Certified Auditor to the Management Board of the
National Depository for Securities, relating to selected financial data of the Company
The enclosed selected financial data of the National Depository for Securities, with its corporate seat in Warsaw at 4
ul. Ksi¹¿êca (hereinafter “the Company”), has been prepared by the Management Board of the Company on the basis
of the audited complete annual financial report of the Company for the fiscal year starting January 1, 2003 and ending
December 31, 2003 (“the Company financial report”).
We have performed an audit of the complete Company financial report, on the basis of which the selected financial
data has been prepared. On March 31, 2004, we issued our unreserved and unconditional opinion on this financial
report.
The selected financial data presented here corresponds correctly in all material aspects with the audited complete
annual financial report of the Company, on which it was based.
In order to have a comprehensive understanding of the material and financial position of the Company and its
financial results for the fiscal year starting January 1, 2003 and ending December 31, 2003, the complete Company
financial report needs to be studied, together with the opinion and report on the audit of this financial report by the
certified auditor.
This Declaration has been prepared for the Management Board of the Company solely for the purpose of confirming
that the selected financial data corresponds correctly with the audited financial report. PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. assumes no liability for the manner in which this Declaration is utilised by parties other than the
Management Board, the Supervisory Board and the Shareholders of the Company.

On behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Cieliñski
Member of the Management Board
Certified Auditor
Reg. No. 90033/7039

Warsaw, March 31, 2004

PricewaterhouseCoopers has been
entered in the register of institutions
authorised to perform audits on
financial statements: Reg. No: 144.
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