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“Bridges span rivers. Not only do they connect existing shores.
Shores only become shores once they have been connected by the bridge.
Bridges present one side against another.
They bring together the river, the bridge and the land in mutual proximity.
Bridges give substance to once independent shores.”

“Most góruje nad rzek¹. Nie tylko ³¹czy on istniej¹ce ju¿ brzegi.
Brzegi ujawniaj¹ siê jako brzegi dopiero gdy s¹ z³¹czone mostem.
Most przeciwstawia jedn¹ stronê drugiej.
Sprowadza on rzekê, most i l¹d we wzajemne s¹siedztwo.
Most nadaje sens istnieniu brzegów, kiedyœ niezale¿nych.”
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List Przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej
An Introduction from the Chairman
of the KDPW Supervisory Board

SZANOWNI PAÑSTWO,

LADIES AND GENTLEMEN,

W 2004 roku up³ynê³o dziesiêæ lat funkcjonowania
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych,
które sta³y pod znakiem bardzo szybkiego rozwoju
ca³ego polskiego rynku kapita³owego. W minionym
roku opracowano wstêpn¹ wersjê Strategii Rozwoju
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych na
kolejne lata 2005-2007, która przewiduje nowe
dzia³ania w zakresie wspó³pracy i integracji europejskiej oraz rozwój nowych funkcjonalnoœci.

2004 was the 10th year that the National Depository for
Securities (KDPW) has been performing its activities, 10
years which have seen rapid growth in the whole Polish
capital market. Over the past year, prepared a draft
document on the Strategic Development of the
National Depository for Securities for 2005-2007 has
been prepared, which includes many new services
relating to co-operation and integration, as well as
many new functions.

W ubieg³ym roku, w zwi¹zku z rosn¹c¹ integracj¹
rynków kapita³owych, Krajowy Depozyt Papierów
Wartoœciowych kontynuowa³ otwieranie kont
w zagranicznych instytucjach depozytowo-rozliczeniowych, co umo¿liwia równoleg³e notowanie
w Polsce akcji coraz wiêkszej liczby zagranicznych
emitentów. Wspó³pracê tak¹ nawi¹zano ju¿
z depozytami z Austrii, Wêgier, Wielkiej Brytanii oraz
Niemiec i Belgii. Dziêki temu polscy inwestorzy
mog¹ bezpoœrednio inwestowaæ w akcje kilku
nowych spó³ek zagranicznych.

Last year, with growing integration in the capital
markets, the National Depository for Securities
continued to open accounts in foreign central securities
depositories, which enabled increasing numbers of
shares of foreign issuers to be dual listed in Poland. This
type of co-operation has been initiated with the CSDs in
Austria, Hungary, the UK, Germany and Belgium. This
has made it possible for Polish investors to invest directly
in shares of several new foreign companies.

W 2004 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych realizowa³ równie¿ liczne zadania zwi¹zane
z modernizacj¹ i rozwojem systemu depozytowo-rozliczeniowego. Powiêkszaj¹ca siê konkurencja
miêdzy rynkami kapita³owymi motywuje do
podejmowania prac maj¹cych na celu usprawnienie
obs³ugi emitentów, uczestników i inwestorów
dzia³aj¹cych na krajowym rynku kapita³owym oraz
oferowanie im nowych, coraz bardziej zaawansowanych produktów i us³ug. Realizacja powy¿szych
zadañ powinna przynieœæ liczne korzyœci wszystkim
uczestnikom polskiego rynku kapita³owego.
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In 2004, the National Depository for Securities was also
engaged on many different fronts in the upgrade and
development of its depository-settlement system.
Growing competition in the capital markets provides
ample inducement for finding ways to improve
processing for issuers, participants and investors
operating in the Polish capital market, as well as offering
them new, more advanced products and services.

W minionym roku w Krajowym Depozycie Papierów
Wartoœciowych pracowano tak¿e nad zwiêkszeniem
bezpieczeñstwa funkcjonowania i obrotu oraz
zapewnieniem zgodnoœci w tym zakresie z najlepszymi miêdzynarodowymi standardami. Wykonano
analizy i symulacje zwi¹zane z wdro¿eniem nowego
systemu zarz¹dzania ryzykiem rozliczeniowym
rynku kasowego i terminowego, pracowano nad
rozwojem systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym, oraz doskonalono system zachowania
ci¹g³oœci funkcjonowania.
W 2004 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych bra³ równie¿ aktywny udzia³ w pracach nad
nowymi regulacjami krajowymi i europejskimi, a Rada Nadzorcza, jak co roku, kilkukrotnie podejmowa³a uchwa³y obni¿aj¹ce op³aty pobierane przez
Krajowy Depozyt od uczestników rynku. Niniejszy
Raport Roczny pozwoli Pañstwu zapoznaæ siê z wymienionymi pracami prowadzonymi przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartoœciowych w ubieg³ym roku,
do czego serdecznie zachêcam, ¿ycz¹c interesuj¹cej lektury.

Over the past year, the National Depository for
Securities was also involved in raising the level of
operational and trading security, at the same time as
ensuring compliance with the highest international
standards. Assessments were made and models created
for the implementation of a new settlement risk
management system for the cash and derivatives
market, work continued on the development of a new
operational risk management system, and improvements made to the business continuity plan.
In 2004, the National Depository for Securities also
played an active role in drafting new national and
European regulations, while the KDPW Supervisory
Board continued its annual policy of introducing several
Resolutions to lower fees charged by the National
Depository from market participants. This Annual
Report will help you learn more about these and other
projects the National Depository for Securities has
worked on over the last year - which I sincerely would like
to encourage you to do, wishing you at the same time
an interesting read.

Pozostajê z powa¿aniem,

Yours sincerely,

Wies³aw Roz³ucki

Wies³aw Roz³ucki

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Chairman of the KDPW Supervisory Board
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List Prezesa Zarz¹du
An Introduction from the
President and CEO

SZANOWNI PAÑSTWO,

LADIES AND GENTLEMEN,

Postêpuj¹ca integracja rynków finansowych otworzy³a nowy etap w rozwoju polskiego rynku kapita³owego polegaj¹cy na równoleg³ym notowaniu akcji
spó³ek na kilku parkietach. Od 2003 roku Krajowy
Depozyt Papierów Wartoœciowych posiada konto
w austriackim depozycie papierów wartoœciowych
Oesterreichische Kontrollbank, co umo¿liwia równoleg³e notowanie akcji Banku Austria Creditanstalt
w Wiedniu i w Warszawie.

Progressive integration in the financial markets has
ushered in a new era in the evolution of the Polish
capital market, with the dual listing of shares on
different stock markets. From 2003, the National
Depository for Securities has held an account in the
Austrian central securities depository Oesterreichische
Kontrollbank, which has enabled Bank Austria
Creditanstalt shares to be listed both on the trading
floors of Vienna and Warsaw.

W 2004 roku otwarto dla Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych konta w kolejnych zagranicznych instytucjach depozytowo-rozliczeniowych.
Konto w depozycie wêgierskim Keler umo¿liwia
notowanie akcji wêgierskich firm Borsodchem
i MOL, konto w depozycie brytyjskim CREST dla akcji
amerykañskiej firmy IVAX, a konto w depozycie
Clearstream dla akcji firmy BMP, funduszu notowanego we Frankfurcie.

In 2004, accounts were opened for the National
Depository in new foreign CSDs. The account in the
Hungarian CSD, Keler, enables Borsodchem and MOL
shares to be listed, the account in CREST is used to list
shares for IVAX, the US corporation, while the account
in Clearstream is used to list shares in BMP, a fund
traded in Frankfurt.

Za pomoc¹ powy¿szych kont obs³ugiwane s¹
transfery papierów wartoœciowych bez przep³ywu
œrodków pieniê¿nych. W ubieg³ym roku analizowano
równie¿ mo¿liwoœci utworzenia operacyjnego
po³¹czenia rozliczeniowego pomiêdzy Krajowym
Depozytem Papierów Wartoœciowych a zagranicznym systemem rozliczeniowym, które umo¿liwia³oby transfer papierów wartoœciowych z przep³ywem œrodków pieniê¿nych. Przeprowadzono
w tym zakresie wstêpne prace dotycz¹ce ³¹cza
operacyjnego z Euroclear.
Kwestie integracji, harmonizacji miêdzysystemowej,
cz³onkostwa w zagranicznych izbach rozliczeniowych, czy zdolnoœci do wspó³pracy operacyjnej
z wiod¹cymi europejskimi systemami depozytowo-rozliczeniowymi sta³y siê tak¿e istotnymi elementami opracowanego projektu Strategii Rozwoju
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych
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These accounts are used to process securities transfers
free of payment. Last year, the National Depository also
embarked on plans to build operational links with
foreign CSDs, which would enable delivery against
payment transfers. Work was initiated in this area on an
operational link with Euroclear.
Issues relating to integration, system harmonisation,
membership in foreign clearing houses, or interoperability with leading European depositorysettlement systems also became key elements of the
2005-2007 Strategic Development of the National

w latach 2005-2007. Analizie poddano równie¿
konsekwencje ewentualnego aliansu z zagraniczn¹
instytucj¹ depozytowo-rozliczeniow¹ i wyboru przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych konkretnego modelu biznesowego.
W ramach rozwoju systemu depozytowo-rozliczeniowego kontynuowano tak¿e prace zwi¹zane
z przygotowaniem do rozliczeñ transakcji zawieranych przez zagranicznych cz³onków Gie³dy nie
bêd¹cych uczestnikami Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych. Obs³ugê odleg³ych
cz³onków wprowadzono 1 lutego 2005 roku.
Ponadto, w minionym roku analizowano mo¿liwoœæ
wdro¿enia instytucji centralnego kontrpartnera
w wersji gwarantuj¹cej rozliczenia transakcji
z okreœlonych rynków kapita³em w³asnym.
W 2004 roku prowadzono tak¿e wa¿ne prace nad
zmian¹ struktury kont depozytowych, wprowadzeniem do obrotu nowych instrumentów, czy
wdro¿eniem systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych
kontynuowa³ tak¿e wspó³pracê na forum miêdzynarodowym oraz organizowa³ konferencje i seminaria poœwiêcone rozwojowi krajowego i zagranicznych rynków kapita³owych. O powy¿szych wydarzeniach oraz planach na przysz³oœæ mog¹
Pañstwo przeczytaæ na dalszych stronach, do czego
serdecznie zachêcam ¿ycz¹c mi³ej lektury Raportu
Rocznego 2004.

Depository for Securities. In-depth research was carried
out into outcomes of potential alliances with foreign
CSDs and the selection of a specific business model by
the National Depository.
As part of improvements to the depository-settlement
system, progress continued on preparing for the
settlement of transactions executed by foreign members
of the Warsaw Stock Exchange, who are not participants
of the National Depository. Services for remote
members were introduced on 1 February 2005.
Moreover, over the last year, the National Depository
looked into ways of introducing a central counterparty
model that would guarantee settlement of transactions
from specific markets using the National Depository’s
own capital funds.
In 2004, important work was also carried out involving
changes to the depository account structure, the
introduction of new instruments to trading and the
implementation of a new operational risk management
system. The National Depository for Securities also
continued to engage in work on the international arena
and organised conferences and seminars devoted to the
evolution of national and international capital markets.
Details of these events and plans for the future can be
found on the following pages - so I would like to invite
you to enjoy our Annual Report for 2004.

Pozostajê z powa¿aniem,

Yours sincerely,

El¿bieta Pusto³a

El¿bieta Pusto³a

Prezes Zarz¹du

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.
WALNE
ZGROMADZENIE
Na dzieñ 31 grudnia 2004 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.
RADA
NADZORCZA
Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku w sk³ad Rady
Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A. wchodzili:

ZARZ¥D

THE MANAGEMENT BOARD

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

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku w sk³ad Zarz¹du
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A.
wchodzili:

On 31 December 2004, the Management Board of the
National Depository for Securities consisted of the
following members:

THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

El¿bieta Pusto³a (Prezes Zarz¹du),

El¿bieta Pusto³a (President and CEO),

Ludwik Sobolewski (Wiceprezes Zarz¹du)

Ludwik Sobolewski (Executive Vice-President)

On 31 December, 2004, 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.
THE SUPERVISORY
BOARD
On 31 December 2004, the Supervisory Board of the
National Depository for Securities comprised the
following members:

Wies³aw Roz³ucki (Przewodnicz¹cy),
Adam Tochmañski (Wiceprzewodnicz¹cy),

Wies³aw Roz³ucki (Chairman),

Ryszard Czerniawski,

Adam Tochmañski (Deputy Chairman),

Jacek Jaszczo³t,

Ryszard Czerniawski,

Urszula Pa³aszek,

Jacek Jaszczo³t,

Katarzyna Przewalska,

Urszula Pa³aszek,

Tomasz Stachurski,

Katarzyna Przewalska,

Anna Trzeciñska.

Tomasz Stachurski,
Anna Trzeciñska.

W dniu 13 lutego 2004 roku rezygnacjê z funkcji
Cz³onka Rady Nadzorczej KDPW S.A. z³o¿y³
p. Bartosz Drabikowski. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KDPW
S.A., które mia³o miejsce 21 czerwca 2004 roku,
odwo³ano ze sk³adu Rady Nadzorczej p. Piotra
Dziewulskiego i powo³ano na wakuj¹ce stanowiska
p. Annê Trzeciñsk¹ i p. Katarzynê Przewalsk¹.
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On 13 February 2004, Bartosz Drabikowski resigned as
member of the KDPW Supervisory Board. Following the
Ordinary Annual General Meeting of Shareholders of
the National Depository for Securities, which took place
on 21 June, 2004, Piotr Dziewulski was dismissed from
the Supervisory Board and Anna Trzeciñska and
Katarzyna Przewalska were nominated for the vacant
positions.

Anna Szulecka (Cz³onek Zarz¹du)

Anna Szulecka (Member of the Management Board)

Aleksander Ch³opecki (Cz³onek Zarz¹du)

Aleksander Ch³opecki (Member of the Management Board)

powo³any z dniem 1 kwietnia 2004 roku

nominated on 1 April 2004

W dniu 21 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych S.A. powo³a³o na
stanowiska sêdziów S¹du Polubownego dzia³aj¹cego przy Krajowym Depozycie: Zofiê Bieleck¹,
Agnieszkê Dydycz, Krzysztofa Grabowskiego,
dr Alicjê Kornasiewicz, dr Marka Michalskiego,
Zbigniewa Mrowca, prof. Andrzeja Szumañskiego.
Na stanowisko Prezesa S¹du powo³ano p. Zofiê
Bieleck¹, a na stanowisko Wiceprezesa p. Krzysztofa
Grabowskiego.

On 21 June 2004, the Ordinary Annual General
Meeting of Shareholders of the National Depository for
Securities nominated the following persons as
adjudicators of the KDPW Court of Arbitration: Zofia
Bielicka, Agnieszka Dydycz, Krzysztof Grabowski, dr.
Alicja Kornasiewicz, dr. Marek Michalski, Zbigniew
Mrowiec and prof. Andrzej Szumañski. Zofia Bielecka
was nominated President of the Court of Arbitration
and Krzysztof Grabowski its Vice-President.
THE LEGAL PRINCIPLES OF OPERATION

PRAWNE PODSTAWY DZIA£ALNOŒCI
Podstawy prawne dzia³alnoœci Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych S.A. stanowi¹ nastêpuj¹ce
akty prawne:
Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoœciowymi,
Kodeks Spó³ek Handlowych,
Statut i Regulamin KDPW S.A. oraz wydane na
podstawie Regulaminu: Szczegó³owe Zasady
Dzia³ania i Procedury Ewidencyjne KDPW S.A.,
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy KDPW S.A.,
Regulamin Rady Nadzorczej KDPW S.A.,
Regulamin Zarz¹du KDPW S.A.,
Regulamin Organizacyjny KDPW S.A.,
Regulamin S¹du Polubownego przy KDPW S.A.

The legal foundation for the principles of operation of
the National Depository for Securities are defined by the
following legal instruments:
The Law on the Public Trading in Securities,
The Company Code,
The Statute and the Rules of the National
Depository for Securities, and the Detailed Rules of
Operation and Registration Procedures of KDPW,
issued on the basis of the Rules,
The Rules of the KDPW Annual General Meeting of
Shareholders
The Rules of the KDPW Supervisory Board,
The Rules of the KDPW Management Board,
The KDPW Organisational Rules,
The Rules of the KDPW Court of Arbitration.
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Schemat organizacyjny
Organisational Chart
EL¯BIETA PUSTO£A

LUDWIK SOBOLEWSKI

ALEKSANDER CH£OPECKI

ANNA SZULECKA

Prezes Zarz¹du / President & CEO

Wiceprezes Zarz¹du / Executive Vice President

Cz³onek Zarz¹du / Member of the Management Board

Cz³onek Zarz¹du / Member of the Management Board

Biuro Prawne / Legal Office
Jacek Michalczyk

Biuro Ekonomiczno-Finansowe /
Economic & Financial Department
Anna Fonkowicz

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

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

Dzia³ Rozwoju Systemów Informatycznych /
IT Development Department
Andrzej Kamiñski

Zespó³ ds. Informatycznych
Systemów Aplikacyjnych /
IT System Application Section

Zespó³ Analiz Informatycznych /
IT Analysis Section
Zespó³ ds. Systemów Biurowych /
Office System Section
Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych /
Project Specialist Unit

Biuro KDPW / KDPW Office
Jolanta ¯elazna

Zespó³ Ekonomiczny / Economic Section

Sekretariat KDPW / Secretariat
Kancelaria / Registry Office
Archiwum / Archives

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
Zespó³ Operacji Finansowych /
Financial Operations Section

Biuro Administracyjno-Gospodarcze /
Administrative Department
Marianna Przybysz

Dzia³ Nadzoru / Audit Department
Ewa Usidus

Zespó³ Kontroli Uczestników /
Participant Audit Section

Zespó³ Procedur Ewidencyjnych
i Sprawozdawczoœci /
Registration Procedures and Reporting Section

Sekretariat / Secretariat

Dzia³ Operacyjny / Operations Department
Krzysztof O³dak

Zespó³ Rozliczeñ Pieniê¿nych /
Cash Clearing Section
Sekretariat / Secretariat
Zespó³ Operacji na Papierach Wartoœciowych /
Corporate Actions Section
Dzia³ Analiz i Studiów /
Research and Analysis Department
Jolanta Semeniuk-Bijak
Zespó³ Analiz / Analysis Section
Zespó³ Projektów / Project Section
Zespó³ Statystyk i Prognoz /
Statistics and Analysis Section

Zespó³ Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji /
Inventory and Supply Section

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

Zespó³ Ksiêgowoœci / Accounts Section

Samodzielne Stanowisko ds.
Kontaktów Miêdzynarodowych /
Foreign Relations Specialist Unit

Sekretariat / Secretariat

Zespó³ Rozliczeñ Papierów Wartoœciowych /
Settlement Section
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

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

Sekretariat / Secretariat

Biuro Bezpieczeñstwa / Corporate Security Department
Andrzej Bajszczak

Biuro Spraw Osobowych /
Human Resources Department
Ma³gorzata Macio³ek

Biuro Kontroli Wewnêtrznej /
Internal Audit Department
Dorota Jaszczuk
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“...pokolenia ca³e s¹ jedynie mostami dla tych ,
co po nich kroczyæ maj¹...”
F. Nietzsche

“...whole generation are nothing more than
bridges for thosewho will come after them...”
F. Nietzsche

Najwa¿niejsze zadania
Core Functions

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych jest
centralnym depozytem papierów wartoœciowych
znajduj¹cych siê w publicznym obrocie na polskim
regulowanym rynku kapita³owym. Krajowy Depozyt
Papierów Wartoœciowych organizuje i zapewnia
sprawnoœæ systemu depozytowo-rozliczeniowego.
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The National Depository for Securities (KDPW) is the
central depository for securities in public trading in the
Polish regulated capital market. The National
Depository manages and ensures the efficiency of the
Polish depository-settlement system.
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Najwa¿niejsze zadania
Core Functions

G³ówne zadania Krajowego Depozytu obejmuj¹:
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 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
w imieniu krajowych i zagranicznych emitentów,
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 krajowych i zagranicznych transferów papierów i instrumentów
pomiêdzy kontami depozytowymi uczestników
oraz realizuje przelewy pieniê¿ne pomiêdzy
rachunkami uczestników w banku rozliczeniowym,
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The principle responsibilities 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 monitors the number of
securities registered on all participant accounts to
ensure it corresponds with the number of securities
issued by the issuer,
The processing 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 on behalf of domestic and foreign
issuers: assimilations, exchanges, conversions and
share splits, pre-emptive rights issues, and the
conversion of convertible bonds into shares,
The clearing and settlement of transactions
executed in the securities and other financial
instruments markets – following the execution
of a transaction, the National Depository carries
out national and cross-border securities and
instrument transfers between participants’
depository accounts and performs cash transfers
between participants’ accounts in the settlement
bank,

Jednoczeœnie Krajowy Depozyt odpowiada za:
organizacjê i zarz¹dzanie systemem zabezpieczaj¹cym rozliczanie transakcji – Krajowy
Depozyt 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,
zarz¹dzanie obowi¹zkowym systemem rekompensat – Krajowy Depozyt zarz¹dza 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,
zadania zwi¹zane z systemem zabezpieczeñ
spo³ecznych – Krajowy Depozyt 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,
rozliczanie transakcji zawieranych na gie³dzie
energii oraz na gie³dach towarowych, upowszechnianie informacji i prowadzenie dzia³añ
edukacyjnych w zakresie rynku kapita³owego,
a tak¿e wykonywanie innych zadañ zwi¹zanych
z obrotem papierami wartoœciowymi i innymi
instrumentami finansowymi.
Krajowy Depozyt niezmiennie podnosi jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz inicjuje zmiany usprawniaj¹ce
zasady obrotu papierami wartoœciowymi jednoczeœnie gwarantuj¹c bezpieczeñstwo, elastycznoœæ
i najwy¿sze standardy rozliczeñ.

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 openended 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 reapportioned; the National Depository also
manages the compulsory Pension Guarantee
Fund, made up of contributions from Pension Fund
Corporations, 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.
The National Depository for Securities consistently
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 s ecurities clearing and settlement.
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Najwa¿niejsze wydarzenia i procesy
Important events

“...most jest czymœ ³¹cz¹cym,
i dopuszczaj¹cym zarazem
poprzez bramy do tego co najcenniejsze...”
Platon

“...a bridge is something that connect, and at
the same time something that takes us through
the gates to that which is most precious...”
Platon

STRATEGIA ROZWOJU

DEVELOPMENT STRATEGY

W 2004 roku, kontynuuj¹c dzia³ania z 2003 roku,
Krajowy Depozyt uczestniczy³ w pracach nad
rz¹dow¹ Strategi¹ Rozwoju Polskiego Rynku Kapita³owego do 2010 - „Agenda Warsaw City 2010”.

In 2004, building on progress made in 2003, the
National Depository for Securities took part in work on
the government’s Strategic Development of the Polish
Capital Market to 2010 – “Agenda Warsaw City 2010”.

Zarz¹d opracowa³ tak¿e projekt Strategii Rozwoju
Krajowego Depozytu na lata 2005–2007 dyskutowany nastêpnie na forum Rady Nadzorczej i przes³any
do konsultacji akcjonariuszom oraz instytucjom
infrastruktury rynku kapita³owego.

The Management Board also prepared a proposed
Strategy for the Development of the National
Depository for Securities for 2005-2007, that was then
discussed with the Supervisory Board and sent to
shareholders and capital market infrastructure
institutions for consultation.

Zaproponowano nastêpuj¹ce cele strategiczne dla
Krajowego Depozytu na lata 2005–2007:
Harmonizacjê miêdzysystemow¹,
Uzyskanie faktycznej zdolnoœci do wspó³pracy
operacyjnej z wiod¹cym systemem europejskim
w dziedzinie depozytu i rozliczeñ,
Ustabilizowanie modelu finansowego Krajowego Depozytu jako organizacji nie nastawionej na
zysk (status not-for-profit ),

System harmonisation,
Achieving actual interoperability with a leading
European central securities depository-settlement
system ,
Consolidating the corporate model of the National
Depository by confirming its not-for-profit status,

Rozwój nowych funkcjonalnoœci:

Developing new functions:

- czynnoœci bankowych,

- Banking functions,

- modernizacjê us³ug przez zmiany systemu
informatycznego,

- Upgrading services through changes to the KDPW
IT system,

- cz³onkostwo w zagranicznych izbach rozliczeniowych,

- Membership in foreign clearing houses,

Ewolucyjne przechodzenie do stanu braku wy³¹cznoœci Krajowego Depozytu na podstawowe
us³ugi,
Dostosowanie obecnego modelu centralnego
kontrpartnera (CCP) do modelu gwarantuj¹cego rozliczenie kapita³em w³asnym.
W 2004 roku Krajowy Depozyt prowadzi³ prace
maj¹ce na celu przeanalizowanie mo¿liwoœci wdro¿enia na polskim rynku instytucji centralnego kontrpartnera (CCP) w wersji rozwiniêtej, gwarantuj¹cej
rozliczenia transakcji z okreœlonych rynków w³asnym
kapita³em. Przeanalizowano tak¿e struktury korporacyjne i w³asnoœciowe wybranych zagranicznych
instytucji depozytowo-rozliczeniowych, w tym ewolucjê tych struktur oraz rozdzielenie funkcji rozliczeniowych, depozytowych i zarz¹dzania ryzykiem.

14

The following strategic goals were proposed for the
National Depository over the years 2005-2007:

A gradual move to abolishing the National
Depository’s monopoly of core services,
Modification of the current central counterparty
(CCP) model with the ability to guarantee
settlement using own capital.
In 2004, the National Depository analysed the option of
implementing a full CCP model in the Polish market,
which would guarantee the settlement of transactions
from specific markets using its own capital. Studies were
made of the corporate and ownership structures of
selected foreign central securities depositories, including
the development of these structures and the separation
of clearing, custody and risk management functions.

15

RAPORT ROCZNY

ANNUAL REPORT

2004

Najwa¿niejsze wydarzenia i procesy
Important events
PO£¥CZENIA
Z ZAGRANICZNYMI
SYSTEMAMI DEPOZYTOWYMI

LINKS WITH
FOREIGN CENTRAL
SECURITIES DEPOSITORIES

Postêpuj¹ca globalizacja œwiatowych rynków kapita³owych da³a impuls do rozpoczêcia nowego rozdzia³u w historii polskiego rynku kapita³owego –
– jednoczesnego notowania akcji spó³ek na kilku
parkietach. Od paŸdziernika 2003 roku Krajowy
Depozyt posiada konto w austriackim depozycie
papierów wartoœciowych Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), co umo¿liwia jednoczesne notowanie
akcji Banku Austria Creditanstalt (BACA) na gie³dzie
w Wiedniu oraz w Warszawie.

The steady pace of globalisation in the world’s capital
markets has helped the history of the Polish capital
market to reach a new milestone – the dual listing of
shares on several trading floors. Since October 2003, the
National Depository for Securities has held an account
in the Austrian central securities depository Oeserreichische Kontrollbank (OeKB), which has allowed
the dual listing of Bank Austria Creditanstalt (BACA)
shares on the stock exchanges of Vienna and Warsaw.

W maju 2004 roku Krajowy Depozyt poœredniczy³
w przekazaniu dywidendy polskim akcjonariuszom
BACA. Proces wyp³aty ró¿ni³ siê od procesu
sprawdzonego i stosowanego dot¹d na polskim
rynku kapita³owym. By³ to pierwszy przypadek
dywidendy nominowanej w walutach obcych na
polskim rynku. Warunkiem niezbêdnym do wykonania przez Krajowy Depozyt obs³ugi wyp³aty
dywidendy z akcji BACA by³o wy³onienie banku, który
podj¹³by siê prowadzenia rachunków dewizowych
uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego.
Bankiem tym zosta³ Kredyt Bank.
W 2004 roku prowadzono prace zwi¹zane z kolejnymi projektami jednoczesnego notowania papierów wartoœciowych na rynku krajowym i zagranicznym. Na potrzeby realizacji tych projektów otwarto
konto dla Krajowego Depozytu w depozycie wêgierskim (Keler), w Wielkiej Brytanii (CREST) oraz
w Luksemburgu (Clearstream Banking).
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In May 2004, the National Depository acted as
intermediary in the processing of the BACA dividend on
behalf of Polish shareholders. The process differed from
the tried and tested method used until now in the Polish
capital market. This was the first instance of a dividend
denominated in a foreign currency being paid out in the
Polish market. One essential condition for the National
Depository to be able to process the BACA share
dividend payment was the selection of a bank which
would be prepared to manage foreign currency accounts
for participants of the depository-settlement system.
The chosen bank was Kredyt Bank.
In 2004, work was initiated on successive dual listings of
securities in the Polish and foreign markets. In order to
realise these goals, an account was opened for the
National Depository for Securities in the Hungarian
CSD (Keler), in the UK (CREST) and in Luxembourg
(Clearstream Banking).

Konto depozytowe prowadzone w Keler umo¿liwia
notowanie w Warszawie akcji najwiêkszego wêgierskiego przedsiêbiorstwa chemicznego Borsodchem
oraz akcji wêgierskiego koncernu petrochemicznego
MOL. Krajowy Depozyt bêdzie tak¿e poœredniczy³
w wyp³acie dywidendy przez wêgierskie spó³ki
polskim akcjonariuszom. W przypadku spó³ek
wêgierskich wyp³ata dywidendy wymaga ujawnienia
siê posiadaczy akcji i wpisu do rejestru akcjonariuszy
emitenta. Krajowy Depozyt bêdzie wystêpowa³ jako
poœrednik przekazuj¹cy emitentowi informacje
o akcjonariuszach uprawnionych do otrzymania
dywidendy.
Obs³uga konta depozytowego w CREST odbywa siê
za poœrednictwem banku sponsora –- Citibank
Londyn. Po³¹czenie to mo¿e zostaæ wykorzystane
przez inwestorów do transferu papierów pomiêdzy
rynkiem polskim i brytyjskim, a tak¿e z ka¿dym
innym rynkiem, z którym CREST posiada po³¹czenie
operacyjne. W takim przypadku CREST pe³ni funkcje
depozytu pomostowego. Po³¹czenie z CREST s³u¿y
do obs³ugi papierów wartoœciowych emitentów,
dla których pierwotnym systemem depozytowym
jest amerykañski Depository Trust and Clearing
Corporation.
Dopuszczenie do publicznego obrotu w Polsce akcji
firmy BMP – funduszu notowanego we Frankfurcie
oraz innych emitentów notowanych na tym rynku
wymaga³o równie¿ otworzenia przez Krajowy
Depozyt konta depozytowego w Clearstream
Luxemburg.
Za pomoc¹ powy¿szych kont obs³ugiwane s¹
transfery papierów wartoœciowych bez przep³ywu
œrodków pieniê¿nych (FoP) w celu umo¿liwienia
notowania ich na warszawskim parkiecie. W 2004
roku analizowano mo¿liwoœci utworzenia operacyjnego po³¹czenia rozliczeniowego na zasadzie
transferu papierów wartoœciowych z przep³ywem
œrodków pieniê¿nych (DvP) pomiêdzy Krajowym
Depozytem i zagranicznym systemem rozrachunku
papierów wartoœciowych. Przeprowadzono wstêpne
prace dotycz¹ce ³¹cza operacyjnego z Euroclear.
Prace nad po³¹czeniem z Euroclear stanowi¹ kolejny
etap w rozwoju krajowego systemu depozytowo-rozliczeniowego i pog³êbiania wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie. W dniu 29 kwietnia 2005
roku Krajowy Depozyt otworzy³ konto w Euroclear
Bank.

The depository account in Keler facilitates the listing of
shares of the largest Hungarian chemical company
Borsodchem, as well as shares of the petrochemical
concern MOL, in Warsaw. The National Depository will
also act as intermediary in the payment of dividends by
Hungarian companies to Polish shareholders. For
Hungarian companies, the dividend payment requires
the disclosure of shareholders and their registration in
the issuer’s shareholder register. The National
Depository will act as intermediary for sending
information to the issuer on shareholders entitled to
receive a dividend payment.
The management of a depository account in CREST
takes place via a sponsor bank – Citibank London. This
link may be used by investors for the transfer of securities
between the Polish and UK markets, as well as all other
markets with which CREST has operational links. For
these links, CREST performs the role of bridge
depository. The link with CREST is used to process
securities of issuers for whom the primary depository
system is the US depository, the Depository Trust and
Clearing Corporation – DTCC.
The admission to public trading in Poland of shares of
BMP – a fund listed in Frankfurt, as well as other issuers
listed in this market, required the National Depository
open an account in Clearstream Banking Luxembourg.
The aforementioned accounts are used to process
transfers of securities on a free of payment basis so that
they can be listed on the Warsaw Stock Exchange. In
2004, work was initiated to examine the possibility of
building an operational link for the transfer of securities
on a delivery-versus-payment basis between the
National Depository and a foreign securities settlement
system. An initial project was launched to build an
operational link with Euroclear. The work on the link
with Euroclear form the next stage in the evolution of
the depository-settlement system and broadening
international co-operation in this area. On 29 April
2005, the National Depository opened an account in
Euroclear Bank.
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MODERNIZACJA
I ROZWÓJ SYSTEMU
DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWEGO

UPGRADE AND
DEVELOPMENT OF THE
DEPOSITORY-SETTLEMENT SYSTEM

W roku 2004 Krajowy Depozyt kontynuowa³ prace
nad modernizacj¹ i dalszym rozwojem systemu
depozytowo-rozliczeniowego:

In 2004, the National Depository for Securities
continued its improvement and development of the
depository-settlement system.

Pracowano nad zmian¹ struktury kont depozytowych. Dotychczasowa struktura wymaga
zmian dotycz¹cych m.in. wyró¿niania typów
uczestnictwa, czy powi¹zania identyfikatorów
kont z elementami struktury konta, w tym np.
wprowadzenia mo¿liwoœci tworzenia dedykowanych kont dla podmiotów rozliczaj¹cych transakcje za poœrednictwem danego uczestnika, czy
odrêbnych kont dla obs³ugiwanych brokerów
zagranicznych. Nowa struktura bêdzie bardziej
elastyczna dziêki uniezale¿nieniu identyfikatora
od struktury konta, co jest zgodne z praktyk¹
rynków europejskich i umo¿liwi rozbudowê
systemu kont bez zmiany identyfikatorów kont
istniej¹cych.

Work continued on changes to the depository
account structure. The current structure requires
changes among others in differentiation of
participation type, or the association of account
identifiers with elements of the account structure,
including, for example, introducing dedicated
accounts for entities settling transactions via
a given participant, or separate accounts for foreign
brokers. The new account structure will be more
flexible owing to the disassociation of the identifier
from the account structure, which is in line with
practices in European markets and will enable the
development of the account system without the
need to change existing account identifiers.

Powo³ano Komitet Konsultacyjny ds. Zmiany
Struktury Kont sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli
kluczowych partnerów Krajowego Depozytu.
Zadaniem Komitetu jest uzgodnienie szczegó³owych kwestii technicznych dotycz¹cych
nowej struktury kont depozytowych. Kierunek
zmian zaproponowany przez Krajowy Depozyt
jest zgodny z dzia³aniami podejmowanymi
ostatnio w Unii Europejskiej, maj¹cymi na celu
poprawê efektywnoœci rozliczeñ i rozrachunku.
Kontynuowano prace zwi¹zane z przygotowaniem do rozliczania transakcji zawieranych
przez cz³onków Gie³dy Papierów Wartoœciowych
nie bêd¹cych uczestnikami Krajowego Depozytu. Opracowano dwa modele rozliczania
transakcji zawieranych na rynku krajowym przez
zagranicznych brokerów. Zakoñczono prace
techniczne i testy oraz wprowadzono zmiany w
regulacjach w zakresie niezbêdnym do rozpoczêcia rozliczeñ. Obs³ugê odleg³ych cz³onków
rynku wdro¿ono z dniem 1 lutego 2005 roku.
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A Consultation Committee on Changes to the
Account Structure was formed, consisting of
representatives of key National Depository
partners. The main task of the Committee is to
agree on the technical details of the new depository
account structure. The changes proposed by the
National Depository conforms to efforts
undertaken in the European Union to improve the
efficiency of clearing and settlement.
Work progressed on the preparation for the
settlement of transactions executed by remote
members of the Warsaw Stock Exchange, who are
not participants of the National Depository. Two
settlement models have been put forward for
transactions executed by foreign brokers in the
Polish market. The technical and testing phase of
the project has been completed and changes have
been introduced in the regulations, essential for
settlement to start. The provision of services for
remote members of the stock exchange began on
1 February, 2005.

Pracowano nad usprawnieniem obs³ugi œwiadczeñ emitentów z papierów wartoœciowych
poprzez zastosowanie elektronicznego systemu
przekazywania informacji. Miêdzynarodowe
standardy komunikatów implementowane bêd¹
sukcesywnie, w pierwszej kolejnoœci do usprawnienia wyp³aty œwiadczeñ w pieni¹dzu przez
emitenta. Ponadto, w ramach polskiej National
Market Practice Group, prowadzono prace nad
wypracowaniem standardów komunikatów
w obszarach realizacji operacji na papierach
wartoœciowych oraz rozliczania i uzgadniania
warunków rozliczenia.
We wspó³pracy z Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych prowadzono projekt dotycz¹cy anonimowoœci kontrpartnera transakcji. Ustalono zasadê oznaczania na rynku kasowym w ka¿dym
rekordzie dotycz¹cym transakcji tzw. anonimowego kontrpartnera, a nie identyfikatora Izby
Rozliczeniowej. W niezbêdnym zakresie wprowadzono równie¿ zmiany do przepisów prawa
i regulacji Krajowego Depozytu. Now¹ funkcjonalnoœæ wdro¿ono 1 marca 2004 roku. Nowe
rozwi¹zanie nie dotyczy transakcji, których rozliczenie nie jest gwarantowane systemem prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
W minionym roku trwa³y prace maj¹ce na celu
dostosowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego do obs³ugi p³atnoœci dokonywanych
w Euro poprzez system prowadzony przez
Narodowy Bank Polski. Uruchomienie systemu
SORBNET-EURO powinno zdecydowanie przyczyniæ siê do usprawnienia rozrachunków
miêdzybankowych, zarówno krajowych, jak
i transgranicznych. Tym samym rozliczenia
transakcji i innych operacji dokonywane przez
Krajowy Depozytu w Euro mo¿liwe bêd¹ na
zasadach analogicznych do rozliczeñ realizowanych w z³otych.

Improvements were introduced to the processing of
securities issuers’ payments with the implementation of an electronic system for data transfer.
International messaging standards will be
gradually introduced, starting with improvements
to the way in which cash payments are performed
by the issuer. Moreover, as part of the Polish
National Market Practice Group, progress
continued on the definition of messaging standards
for corporate action processing, settlement and
matching.
The National Depository and the Warsaw Stock
Exchange both worked together on a project to
introduce transaction counterparty anonymity.
The principle was introduced in the cash market
where in each record relating to a transaction, a socalled anonymous counterparty and not the
clearing house code was entered. Essential
amendments were also introduced to the law and
National Depository regulations. The new
functionality was introduced on 1 March 2004. The
new rules do not apply to transactions whose
settlement is not guaranteed by the National
Depository for Securities.
Over the past year, work continued on adapting the
depository-settlement system to process payments
in Euros via the payment system of the National
Bank of Poland. The launch of the SORBNETEURO system will certainly help to improve the
efficiency of interbank clearing, both on a domestic
and cross-border scale. The settlement of Euro
denominated transactions and other operations
performed by the National Depository, will now be
possible according to the same principles as
settlements performed in PLN.
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Prowadzono uzgodnienia i konsultacje dotycz¹ce wstêpnego zestawiania instrukcji rozliczeniowych, które pozwala na potwierdzanie gotowoœci do przeprowadzenia rozliczeñ oraz umo¿liwia
wstêpn¹ weryfikacjê poprawnoœci dokumentów,
a szczególnie wartoœci stanowi¹cych kryterium
zestawienia. Zalet¹ bêdzie mo¿liwoœæ prowadzenia negocjacji dotycz¹cych warunków transakcji oraz brak mo¿liwoœci jednostronnego
odwo³ania instrukcji ostatecznie zestawionych.
Zastosowanie mechanizmu wstêpnego zestawiania instrukcji zapewnia zgodnoœæ z miêdzynarodowymi standardami.
W ubieg³ym roku stworzono za³o¿enia, jak równie¿ przeprowadzono konsultacje dotycz¹ce
transakcji zale¿nych, tzn. transakcji, które
musz¹ zostaæ rozliczone jednoczeœnie albo
w wyznaczonej kolejnoœci. W sk³ad transakcji
z³o¿onej bêd¹ mog³y wchodziæ transakcje nie
objête systemem gwarantowania rozliczeñ
transakcji rozliczane na podstawie dowodu
ewidencyjnego powsta³ego po zestawieniu
instrukcji rozliczeniowych, który pochodzi z rynku regulowanego lub od uczestnika.
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Consultations were initiated on pre-matching of
settlement instructions, which will enable
confirmation of readiness to perform settlement, as
well as initial verification of transaction details,
especially those criteria essential for settlement.
One advantage will be the ability to negotiate
transaction details and the prevention of unilateral
withdrawal of matched settlement instructions.
The introduction of pre-matching will ensure
compliance with international standards.
In 2004, the principles were formulated and
consultations initiated for so-called linked
transactions. These are transactions which need to
be settled together or in a set order. Transactions
not covered by the settlement guarantee fund,
settled on the basis of registration orders generated
following matching of settlement instructions that
have been sent from the regulated market, or from
a participant, may become linked transactions.

Wdro¿ono zmodyfikowane algorytmy naliczania
wp³at do Funduszy Rozliczeniowych rynków kasowych oraz rynku terminowego. Nowy algorytm dla rynków kasowych w wiêkszym stopniu
wi¹¿e wartoœæ wp³aty z ryzykiem stwarzanym
przez danego uczestnika. Po wprowadzeniu
zmian masa Funduszu zmniejszy³a siê o oko³o
25% i w dalszym ci¹gu wystarcza na pokrycie
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z rozliczeñ. Zmieniony zosta³ tak¿e algorytm dla rynku terminowego.
Obecnie ka¿dy uczestnik wnosi do Funduszu
15% wartoœci przypadaj¹cych na niego depozytów zabezpieczaj¹cych.

Modified algorithms were introduced for
calculating contributions to the Settlement
Guarantee Fund for the cash and derivatives
markets. The new algorithm for the cash market to
a large degree now links the value of the
contribution with the risk generated by a given
participant. Following these changes, the assets of
the Fund decreased by about 25% and yet still is
sufficient to cover settlement obligations. The
algorithm was also changed for the derivatives
market Fund. Currently, each participant
contributes 15% of the value of their margins to the
Fund.

Stworzono równie¿ mo¿liwoœæ regulowania
czêœci zobowi¹zañ wobec Funduszy Rozliczeniowych w obligacjach Skarbu Pañstwa oraz
pracowano nad wprowadzeniem zabezpieczeñ
w postaci bonów skarbowych. Rozszerzy siê
wiêc gama papierów wartoœciowych, które mog¹
stanowiæ zabezpieczenie. Zmodyfikowano tak¿e
system monitorowania limitu transakcyjnego.
Nowy system bezpoœrednio po zamkniêciu sesji
bêdzie równie¿ generowa³ pe³ne scenariusze
ryzyka potrzebne do wyliczania w³aœciwych
depozytów zabezpieczaj¹cych.

It is now also possible to make part of the
contribution to the Settlement Guarantee Fund in
Treasury bonds. Collateral may now also take the
form of Treasury bills. There will now be a broader
choice of securities that may be used as collateral.
The system for monitoring transaction limits was
also modified. Immediately after the close of
a session, the new system will be able to generate
full risk scenarios necessary to calculate maintenance margins.

W zwi¹zku z rozwojem systemu zarz¹dzania
ryzykiem nawi¹zano kontakt z Chicago
Mercantile Exchange (CME) w sprawie zakupu
licencji oraz implementacji systemu, który
bêdzie obs³ugiwa³ zarówno rynek kasowy, jak
i terminowy. Zasadnicza ró¿nica miêdzy obecnym i nowym systemem dla rynku kasowego
bêdzie polega³a na tym, ¿e ka¿dy uczestnik
w znacz¹cej czêœci bêdzie sam gwarantowa³
rozliczenie swoich transakcji przez z³o¿enie depozytów zabezpieczaj¹cych. Podobny system na
licencji CME u¿ywany jest przez LCH Clearnet –
– Izbê Rozliczeniow¹ m.in. dla EURONEXT.

As part of the improvement of the risk
management system, co-operation was started
with the Chicago Mercantile Exchange (CME) for
the purchase of a licence and implementation of
a system that will cover both the cash and
derivatives markets. The fundamental difference
between the current system and the new system for
the cash market will be that each participant will to
a greater extent guarantee the settlement of his
transactions through the posting of margins.
A similar system based on the CME licence is used
by LCH.Clearnet, the clearing house for Euronext,
among others.
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NOWE INSTRUMENTY

NEW INSTRUMENTS

W ramach przygotowañ do wprowadzenia nowych
instrumentów w 2004 roku:

As part of the preparation for the introduction of new
instruments in 2004:

Opracowano zasady rozliczania kontraktów
terminowych futures na koszyk obligacji Skarbu
Pañstwa z dostaw¹, w tym wprowadzono
algorytm do okreœlania obligacji najtañszej do
dostarczenia. Ustalono zasady zwi¹zane
z dostarczaniem obligacji w ramach ostatecznego rozliczenia kontraktu w drodze losowania
stron zobowi¹zanych do dostawy. Ponadto,
okreœlono warunki w jakich mo¿e nast¹piæ
rozliczenie pieniê¿ne oraz limity otwartych pozycji w kontraktach dla inwestora oraz uczestnika rozliczaj¹cego.

Rules were prepared for the settlement of futures
based on a basket of Treasury bonds with delivery
and an algorithm was introduced to determine the
bonds that are cheapest to deliver. The principles for
the delivery of bonds as part of the final settlement
of the contract on the basis of a draw between the
parties obliged to perform delivery were defined.
Moreover, rules were drawn up to define cash
settlement and open position limits in contracts for
investors and clearing members.

Prowadzono prace nad systemem rozliczania
opcji na akcje z dostaw¹. W ramach prac
przekazano uczestnikom do konsultacji za³o¿enia zarz¹dzania ryzykiem tego rodzaju opcji.
Pracowano równie¿ nad utworzeniem aplikacji
umo¿liwiaj¹cej przetwarzanie plików przesy³anych przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych na
formê umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzanie zmian do
baz danych Krajowego Depozytu.

Work was initiated on the settlement system for
share options with delivery. As part of the work on
the system, participants were sent principles for the
risk management of these options for consultation.
Work also continued on the creation of an
application to facilitate the processing of files sent
by the Warsaw Stock Exchange into a format that
would allow the introduction of changes to the
National Depository database.

Opracowano zasady umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie rozliczania transakcji REPO do systemu
RTGS oraz przeprowadzono konsultacje
z udzia³em Narodowego Banku Polskiego.
Wprowadzenie transakcji REPO do systemu
rozliczeñ w czasie rzeczywistym spowodowa³o
zmiany struktury wszystkich komunikatów
przesy³anych z podsystemu RTGS do uczestników Krajowego Depozytu, które dotycz¹ informacji o aktualnym statusie dokumentu ewidencyjnego, tak¿e w zakresie operacji nie bêd¹cych
transakcjami REPO, a obs³ugiwanych w systemie RTGS.

Rules were drawn up for the introduction of repo
transactions to the RTGS system and consultations
were arranged with the participation of the
National Bank of Poland. The introduction of repo
transactions to the real time settlement system has
led to changes in the structure of all messages sent
from the RTGS module to participants of the
National Depository, which relate to information
on the actual status of registration documents,
including those operations that are not repo
transactions, which are still processed within the
RTGS system.

Pracowano nad uruchomieniem w Polsce
paneuropejskiej platformy obrotu skarbowymi
papierami wartoœciowymi w zwi¹zku z powstaniem MTS-CeTO. Wprowadzono rozliczanie
transakcji zawieranych przez podmioty zagraniczne na podstawie instrukcji rozliczeniowych
przekazywanych przez depozytariuszy prowadz¹cych dla nich rachunki papierów wartoœciowych oraz przez podmiot prowadz¹cy rynek
(MTS-CeTO), w wyniku czego rozliczenie transakcji nastêpuje na podstawie trzech odpowiednio zgodnych instrukcji rozliczeniowych.
Ponadto, przedstawiciele Krajowego Depozytu
uczestniczyli w pracach Komitetu Steruj¹cego
Projektu MTS-CeTO.

Work proceeded on the creation of a pan-European
trading platform for Treasury securities in Poland
following the launch of MTS-CeTO. The settlement
of transactions executed by foreign entities was
introduced, based on settlement instructions sent
by custodian banks managing securities accounts
for those entities, and by the market itself (MTSCeTO), as a result of which, the settlement of
transactions takes place on the basis of tri-lateral
matching instructions. Moreover, KDPW
representatives took part in the work of the MTSCeTO Project Steering Committee.
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ZMIANY
W TABELI OP£AT

CHANGES TO THE KDPW
TABLE OF FEES

W 2004 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ politykê
obni¿ania op³at, a Rada Nadzorcza wielokrotnie
podejmowa³a uchwa³y zmieniaj¹ce Tabelê Op³at,
w tym m.in.:

In 2003, the National Depository for Securities
continued to maintain its fee reduction policy and the
Supervisory Board adopted successive resolutions
amending the KDPW Table of Fees, including in
particular:

obni¿ono wysokoœæ op³aty pobieranej z tytu³u
przekazywania informacji umo¿liwiaj¹cych
emitentowi wykonanie obowi¹zków p³atnika
podatku, dokonanie operacji na papierach
wartoœciowych oraz realizacjê zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z papierów wartoœciowych,
zmieniono sposób naliczania op³at od
rozliczenia posttransakcyjnego wprowadzaj¹c
zró¿nicowane stawki w zale¿noœci od typu
uczestnictwa i rodzaju konta oraz zaniechano
pobierania op³aty operacyjnej od transakcji tego
typu,
dwukrotnie obni¿ano op³atê kwartaln¹ za
prowadzenie depozytu akcji oraz op³aty od akcji,
których depozyt prowadzony jest przez Krajowy
Depozyt dla Oesterreichische Kontrollbank,

BEZPIECZEÑSTWO
I STABILNOŒÆ DZIA£ANIA
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CORPORATE SECURITY AND
A SECURE BUSINESS ENVIRONMENT

W 2004 roku pracowano nad rozwojem systemu
zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym, w tym nad
zdefiniowaniem i przypisaniem odpowiednich wag
czynnikom ryzyka operacyjnego. Przeprowadzono
analizê dzia³alnoœci Krajowego Depozytu pod k¹tem
wyboru metodologii szacowania ryzyka operacyjnego, w tym wykonano analizê podzia³u dzia³alnoœci na
obszary funkcjonalne, wyspecyfikowano listê procesów oraz przyjêto model analizy ryzyka.

In 2004, the operational risk management system was
redeveloped, including the definition and association of
correct weighting for operational risk factors. An
analysis was made of the activities of the National
Depository in the context of the choice of methodology
of assessment of operational risk, including an analysis
of the classification of activities according to their
functionality and specification of processes. A risk
assessment model was then adopted.

W 2004 roku doskonalono równie¿ organizacyjnie
i technicznie System Zachowania Ci¹g³oœci Funkcjonowania. Zaktualizowano i zweryfikowano dokumenty Systemu pod k¹tem zgodnoœci z aktualnymi
wymaganiami systemów Krajowego Depozytu oraz
zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego.
Opracowano i wdro¿ono zmiany w systemie depozytowo-rozliczeniowym pozwalaj¹ce na automatyczne
uruchomienie systemów w lokalizacji zapasowej
w sposób umo¿liwiaj¹cy spe³nienie wymogów czasowych za³o¿onych w planie zachowania ci¹g³oœci
funkcjonowania, które zweryfikowano w trakcie
testów.

In 2004, the KDPW business continuity system was also
restructured on organisational and technical lines. The
system was updated and verified according to the
requirements of the National Depository system and
the recommendations of the European Central Bank.
Changes were developed and introduced to the
depository-settlement system so that systems in the
remote business recovery site could be launched
automatically according to and within the times set out
in the business continuity plan, which was verified
during tests.

zmieniono istotnie formu³ê pobierania op³at
rezygnuj¹c z pobierania od uczestników
odrêbnych op³at operacyjnych i modyfikuj¹c
op³aty rozliczeniowe, np. op³ata od transakcji
zawartych na rynku regulowanym, których
przedmiotem s¹ akcje, zosta³a uzale¿niona od
wartoœci transakcji,
w styczniu obni¿ono o 30% wysokoœæ op³at
rocznych za 2004 rok od uczestników bezpoœrednich i od emitentów,
zmieniono op³aty od rozliczanych transakcji
pakietowych zawartych na rynku gie³dowym
i MTS-CeTO oraz obni¿ono op³aty z tytu³u rozliczania transakcji zawieranych poza rynkiem
regulowanym,
od listopada do grudnia obni¿ono wszystkie
op³aty pobierane od uczestników tak, ¿e przychody nale¿ne Krajowemu Depozytowi z tytu³u
tych op³at obni¿ono o 30% wzglêdem ka¿dego
obci¹¿onego uczestnika (obni¿ka nie dotyczy³a
op³at, w których maj¹ udzia³ osoby trzecie).
Ponadto, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych
us³ug, procedur i instrumentów, ustalono nowe
rodzaje op³at, w tym m.in. za rozliczanie transakcji
na akcjach wyemitowanych poza granicami Polski,
rejestrowanie na kontach wy³¹cznie w³asnych obligacji emitowanych przez Skarb Pañstwa lub
Narodowy Bank Polski, czy obs³ugê komunikatów
zwi¹zanych z rozliczaniem transakcji zawartych
przez podmioty nie bêd¹ce uczestnikami.

The fee for the transfer of information allowing
issuers to perform the role of tax remitters, to
process corporate actions and to meet their
securities entitlement payment obligations was
lowered,
The method used to calculate fees for posttransaction settlement was modified, introducing
level fees depending on the participation and
account type; operational fees for these types of
transactions were abolished,
The quarterly custody fee for shares was lowered
twice, along with fees for shares whose custody is
managed by the Austrian CSD, Oesterreichische
Kontrollbank,
Significant changes were made to the methodology
for charging fees, moving away from charging
participants separate operational fees and
modifying settlement fees so that, for instance, the
fee for share transactions executed in the regulated
market was tied to the value of the transation,
In January, annual fees for 2004 were lowered by
30% for direct participants and issuers,
Fees for the settlement of block transactions
executed on the stock exchange and the MTSCeTO market were changed; fees for the settlement
of transactions executed outside the regulated
market were lowered,
From November to December, all fees charged to
participants were lowered so that the income the
National Depository derived from these fees was
lowered by 30% for each participant charged (the
reduction did not cover fees where third parties were
involved).
In addition, following the introduction of new services,
procedures and instruments, some new types of fees
were also introduced, including fees for the settlement of
transactions involving shares issued outside the territory
of the Republic of Poland, the exclusive registration of
own (house) Treasury or National Bank of Poland bonds
on accounts, or the processing of messages in relation to
the settlement of transactions executed by entities that
are not participants of the National Depository.

25

RAPORT ROCZNY

ANNUAL REPORT

2004

ROZWÓJ REGULACJI
RYNKU KAPITA£OWEGO

RTHE EVOLUTION OF
CAPITAL MARKET REGULATIONS

W 2004 roku Krajowy Depozyt bra³ aktywny udzia³
w pracach nad projektami trzech ustaw, które maj¹
zast¹piæ obecne Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi:

In 2004, the National Depository for Securities took an
active part in drafting three new pieces of legislation that
are to replace the current Polish securities law, the Law
on the Public Trading in Securities. These are laws
regulating:

o nadzorze nad rynkiem kapita³owym,
o obrocie instrumentami finansowymi,

The supervision of the capital market,

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych.

Rading in financial instruments,

Krajowy Depozyt czynnie uczestniczy³ równie¿
w pracach:
nad ustaw¹ o niektórych zabezpieczeniach
finansowych,
nad nowelizacj¹ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oraz – nad
opodatkowaniem podatkiem VAT us³ug zwi¹zanych z prowadzeniem rachunków papierów
wartoœciowych oraz us³ug polegaj¹cych na
zarz¹dzaniu przez Krajowy Depozyt œrodkami
przekazywanymi przez uczestników oraz fundusze emerytalne na fundusz rozliczeniowy,
system rekompensat, fundusz gwarancyjny, czy
depozyty zabezpieczaj¹ce.
Krajowy Depozyt bra³ tak¿e udzia³ w pracach nad
aktami wykonawczymi do ustaw:
o funduszach inwestycyjnych,
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³
oraz przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu,
Prawa o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi,

Public offers and regulations governing the
introduction of financial instruments to organised
trading, and on public companies.
The National Depository also took an active part in
work involving:
Legislation on certain types of financial collateral,
The amendment of the law on the organisation and
operation of pension funds, and rules on VAT
charged for securities account management
services and services performed by the national
depository when managing assets transferred by
participants and pension funds to the settlement
guarantee fund, the investor compensation
scheme, the pension guarantee fund or for
margining purposes.
The National Depository was also involved in work on
the drafting of statutory instruments to legislation on:
Investment funds,
The organisation and operation of pension funds,
The prevention of the introduction of assets from
illegal or undeclared sources into financial trading
and the prevention of funding of terrorism,
The law on the public trading in securities,
Banking law.
Moreover, over the past year, the National Depository
assessed and prepared comments to various European
consultation papers, including:

Prawa bankowego.
Ponadto, w minionym roku w Krajowym Depozycie
analizowano i przygotowano uwagi do dokumentów
europejskich, wœród których wymieniæ nale¿y:
komunikat Komisji Europejskiej w sprawie
rozrachunku i rozliczania papierów wartoœciowych,
projekt konwencji haskiej o prawie w³aœciwym
dla wykonywania niektórych praw z papierów
wartoœciowych przechowywanych lub rejestrowanych przez poœrednika,
projekt raportu dotycz¹cego oceny systemów
rekompensat dla inwestorów funkcjonuj¹cych
w krajach Unii Europejskiej.
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The communication of the European Commission
on securities clearing and settlement,
A draft of the Hague Convention on the law
applicable to certain rights in respect of securities
held with an intermediary
A draft report on the assessment of investor
compensation schemes for investors operating in
European Union member states.

WSPÓ£PRACA
MIÊDZYNARODOWA

INTERNATIONAL
CO-OPERATION

W zwi¹zku z postêpuj¹c¹ integracj¹ rynków finansowych oraz przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej szczególnie wa¿na jest wspó³praca
miêdzynarodowa. W 2004 roku przedstawiciele
Krajowego Depozytu 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 accession to the European
Union, international co-operation becomes especially
important. In 2004, 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.

ANNA
W 2004 roku odby³y siê dwa spotkania Association of
Numbering Agencies (ANNA), w których uczestniczy³ przedstawiciel Krajowego Depozytu. W dniach
3 i 4 czerwca 2004 odby³o siê Walne Zgromadzenie
ANNA, w trakcie którego m.in. przyjêto nowego
cz³onka organizacji z Jordanii. Natomiast g³ównym
tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANNA w dniach 2 i 3 grudnia 2004 roku by³y
kwestie zwi¹zane z licencjonowaniem kodów ISIN
oraz pobieraniem op³at za licencjonowanie.
CEECSDA
W 2004 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ udzia³
w pracach Central and Eastern European Central
Securities Depositories and Clearing Houses
Association (CEECSDA). W dniu 10 czerwca 2004
roku, w Bratys³awie, odby³o siê Walne Zgromadzenie
CEECSDA, na którym omawiano wspó³pracê
z ECSDA w zakresie dokumentu „The Giovannini
Barriers” oraz przyjêcie nowego cz³onka z Serbii
i Czarnogóry. W ramach spotkañ CEECSDA z ECB
i ECSDA przedstawiciel Krajowego Depozytu bra³
udzia³ w pracach poœwiêconych dokumentom: „The
Giovannini Raport” oraz Komunikatowi Komisji
Europejskiej na temat rozliczeñ i rozrachunków
papierów wartoœciowych.

ANNA
In 2004, a representative of the National Depository for
Securities attended two meetings of the Association of
Numbering Agencies (ANNA). The Annual General
Meeting of ANNA took place on 3 and 4 June 2004,
during which Jordan became a new member of the
organisation. The main agenda at the Extraordinary
General Meeting of Anna on 2 and 3 December 2004
involved licensing of ISIN codes and licensing fees.
CEECSDA
In 2004, 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 Bratislava on
June 10, 2004, which provided a forum to discuss cooperation with ECSDA on the Giovannini Barriers and
the introduction of a new member from Serbia and
Montenegro to the organisation. As part of the cycle of
meetings held between CEECSDA and the European
Central Bank, and ECSDA, a representative of the
National Depository took part in discussions on the
Giovannini Report and the European Commission's
Communication "Clearing and Settlement in the
European Union – The way forward”.
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ECSDA
W 2004 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”, zajmuj¹cej siê
zasadami i standardami zarz¹dzania ryzykiem,
bezpieczeñstwem i nadzorem, a tak¿e przeprowadzaniem wewnêtrznych kontroli systemów zabezpieczeñ, oraz “Settlement Links”, zajmuj¹cej siê
miêdzynarodowymi po³¹czeniami, rozliczeniami
i emisjami. Obecnie grupy koncentruj¹ siê m.in. na
ocenie ryzyka dzia³ania instytucji depozytowych,
transgranicznych rozliczeniach pieniê¿nych, harmonizacji rozliczeñ instrumentów krótkoterminowych,
kwestiach finalnoœci rozliczeñ, nocnych cykli
rozliczeniowych, czy ustanawiania po³¹czeñ transgranicznych.
IOSCO
W 2004 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ udzia³
w pracach Komitetów Konsultacyjnych Miêdzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartoœciowych (International Organization of Securities
Commisions – IOSCO) jako cz³onek afiliowany.
EACH
W 2004 roku Krajowy Depozyt kontynuowa³ prace
w European Association of Central Counterparty
Clearing Houses (EACH). W dniu 24 wrzeœnia 2004
roku w siedzibie Krajowego Depozytu odby³o siê
spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
organizacji wspó³tworz¹cych EACH. W trakcie obrad
dyskutowano nad zapisami zawartymi w opracowywanych regulacjach prawnych, w takich dokumentach jak: „Revised Investment Services Directive”,
„The Giovannini Report”, „Commission’s Communication on Clearing and Setlement”, czy „CPSS –
IOSCO Recommendations”. EACH przyjê³a równie¿
nowego cz³onka ze Szwajcarii.
Ponadto, w cia³ach opiniotwórczych i decyzyjnych
rynku kapita³owego Unii Europejskiej osobiœcie
uczestnicz¹: p. El¿bieta Pusto³a, Prezes Zarz¹du
Krajowego Depozytu, która od stycznia 2005 roku
jest osob¹ delegowan¹ przez CEECSDA do sta³ych
kontaktów z komitetem Parlamentu Europejskiego
ds. Ekonomii i Spraw Monetarnych, oraz p. Ludwik
Sobolewski, Wiceprezes Zarz¹du Krajowego
Depozytu, który od stycznia 2005 roku jest
cz³onkiem Legal Certainty Group powo³anej przez
Komisjê Europejsk¹.
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ECSDA
In 2004, the National Depository for Securities
continued its work within the European Central
Securities Depositories Association (ECSDA).
Representatives from the National Depository
participated in the work of two working groups: the
“Audit and Compliance” working group, which is
involved in formulating principles and standards of risk
management, security and supervision, and internal
system security controls; and the “Settlement Links”
working group involved in the harmonisation of crossborder links, settlement and securities issues. Currently,
the groups are involved in risk assessment for central
securities depositories, cross-border cash settlement
processes, harmonisation of short-term instrument
settlement, settlement finality, night-time processing of
settlement cycles and creation of cross-border
settlement links.
IOSCO
In 2004, the National Depository continued to take part
in work with the International Organisation of
Securities Commissions (IOSCO) as an affiliate
member.
EACH
In 2003, the National Depository continued its work
within the European Association of Central
Counterparty Clearing Houses group. On 24 September
2004, a meeting was held in the KDPW headquarters,
bring together representatives of the EACH organisation. During the meeting, provisions of regulations
contained in such documents as the Revised Investment
Services Directive, the Giovannini Report, the European
Commission Communication on Clearing and
Settlement in the EU, and the CPSS-IOSCO
Recommendations were all discussed. EACH also
welcomed a new member from Switzerland.
In addition, two members of the KDPW Management
Board were personally involved in European Union
capital market decision making and lobby groups:
El¿bieta Pusto³a, the President and CEO of the
National Depository for Securities has since 2005 been
the CEECSDA representative for permanent contacts
with the European Parliament Committee on
Economic and Monetary Affairs; and Ludwik
Sobolewski, the Executive Vice-President of the
National Depository for Securities is a member of the
Legal Certainty Group convened by the European
Commission, since January 2005.

PROMOCJA
I INFORMACJA

PROMOTION
AND EDUCATION

Krajowy Depozyt wydaje liczne publikacje promocyjno-reklamowe oraz organizuje i sponsoruje
konferencje, spotkania i seminaria o charakterze
promocyjno-edukacyjnym.

The National Depository for Securities publishes
numerous promotional and commercial literature, as
well as organising and sponsoring public and
educational conferences, meetings and seminars.

Krajowy Depozyt utrzymuje równie¿ sta³e kontakty
z najwiêkszymi dziennikami krajowymi, wspó³pracuj¹c ze specjalistycznymi czasopismami poœwiêconymi rynkowi kapita³owemu, a w ramach dzia³añ
promocyjnych publikuje na ³amach wydawnictw
zagranicznych.

The National Depository also maintains permanent
contacts with the largest national newspapers and
works together with specialist capital market
publications and journals. As part of its promotional
activities, it also publishes articles in the foreign
press.

Krajowy Depozyt systematycznie rozbudowuje tak¿e
swoj¹ stronê internetow¹: www.kdpw.pl. Aby umo¿liwiæ korzystanie z niej jak najwiêkszej liczbie chêtnych stronê przeniesiono na nowy typ serwera, co
daje mo¿liwoœæ jej przysz³ej rozbudowy.

The National Depository is also in the process of
redeveloping its web page: www.kdpw.pl. In order to
make the web pages available to the greatest number of
visitors, the web site was transferred to a new type of
server, which will allow for future expansion.

W 2004 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych przyzna³ równie¿ doroczne nagrody – Galeony:

In 2004, the National Depository for Securities once
again presented its annual awards, the Galleons. These
were awarded to:

CA IB Financial Advisers – za kreatywn¹ wspó³pracê z Krajowym Depozytem i innymi instytucjami systemu depozytowo-rozliczeniowego,
oraz
Domowi Maklerskiemu AmerBrokers – za niezawodnoœæ rozliczeñ z Krajowym Depozytem
i innymi uczestnikami systemu depozytowo-rozliczeniowego.

CA IB Financial Advisers – for innovative cooperation with the National Depository and other
institutions of the depository-settlement system;
-

and to DM AmerBrokers Brokerage House – for
settlement efficiency with the National Depository
and other institutions of the depository-settlement
system.
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“Mówiono nam, ¿eby nie przechodziæ przez
mosty, zanim ich nie spotkamy, jednak¿e œwiat
jest pe³en ludzi, którzy przekraczali mosty
w wyobraŸni, daleko przed t³umem.”
Anonimowe

“We are told never to cross a bridge until we come
to it, but this world is owned by men who have
`crossed bridges` in their imagination far ahead of
the crowd.”
Annymous

W zwi¹zku z postêpuj¹cym rozwojem i integracj¹ rynków kapita³owych w najbli¿szym okresie
realizowane bêd¹ prace zwi¹zane z wdro¿eniem
modelu centralnego kontrpartnera w wariancie
wewnêtrznym oraz modelu rozliczeñ transgranicznych na zasadzie dostawa za p³atnoœæ. Planowane s¹
równie¿ prace nad obs³ug¹ zobowi¹zañ emitentów
z papierów wartoœciowych w ramach podwójnego
notowania i operacji transgranicznych, a tak¿e udzia³
w pracach zwi¹zanych z uchwaleniem dyrektywy
dotycz¹cej rozliczeñ i rozrachunku papierów wartoœciowych.

With progressive evolution and integration taking
place in the capital markets, the National Depository
has been working on short-term plans for the
introduction of a central counterparty model and crossborder settlements using delivery versus payment. Plans
are also being developed for the processing of issuers’
corporate actions payments for dual-listed securities
and cross-border operations, as well as work involving
the incorporation of directives on securities clearing and
settlement.

Prowadzone bêd¹ prace nad wypracowaniem
miêdzynarodowych standardów komunikatów
w obszarze realizacji operacji na papierach wartoœciowych oraz rozliczania i uzgadniania warunków
rozliczenia. Przeanalizowane zostan¹ potrzeby
i mo¿liwoœci poszerzenia us³ug zwi¹zanych z operacjami kredytowymi oraz realizacj¹ polityki pieniê¿nej banków centralnych. Realizowane bêd¹ równie¿
prace nad popraw¹ p³ynnoœci oraz nowymi funkcjami usprawniaj¹cymi proces rozliczeñ, takimi jak
wstêpne zestawianie i wzbogacanie instrukcji rozliczeniowych, czy obs³uga transakcji powi¹zanych.

Efforts are also underway on the formulation of
international messaging standards for securities
corporate actions and settlement, and matching of
settlement instructions. The requirements and demand
for broadening the scope of services will also be
examined in relation to credit operations, and the
realisation of central bank monetary policy. Work will
also progress on improvement of liquidity and new
functions for raising settlement efficiency, such as prematching and enrichment of settlement instructions, or
the processing of linked transactions.

Kierunki rozwoju
Evolutionary Trends

30

31

RAPORT ROCZNY

ANNUAL REPORT

2004

Kierunki rozwoju
Evolutionary Trends

Kontynuowane bêd¹ prace nad zmian¹ struktury
kont w ewidencji Krajowego Depozytu oraz prace
nad nowymi produktami i us³ugami, w tym
standaryzacj¹ baz danych rynku kapita³owego,
mo¿liwoœci¹ utworzenia platformy komunikacyjnej
do obs³ugi Proxy Voting, oraz œwiadczenia zwi¹zanych z tym us³ug.
Prowadzone bêd¹ prace nad nowymi instrumentami i kontynuowane prace zwi¹zane z obs³ug¹
instrumentów rynku niepublicznego oraz wprowadzeniem do rozliczeñ nowych instrumentów na
rynku terminowym: kontraktów terminowych na
obligacje i opcji na akcje.
Wdra¿any bêdzie system zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym. Rozwijany bêdzie system do monitorowania sesji rynku terminowego i kasowego. Planowane jest równie¿ zakoñczenie prac zwi¹zanych ze
stworzeniem mo¿liwoœci sk³adania zabezpieczeñ
w postaci bonów skarbowych oraz opracowanie
modelu zarz¹dzania ryzykiem, który by³by oparty na
indywidualizacji zobowi¹zañ uczestników rozliczaj¹cych.
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Work will continue on changes to the KDPW
account structure and on new products and services,
including standardisation of capital market databases,
the building of a communication platform for
processing proxy voting and related services.
New instruments will be introduced and work will
continue on processing of non-public market
instruments and the settlement of new derivatives
instruments: bond derivatives and share options.
An operational risk management system will be
introduced. The system used to monitor cash and
derivatives market sessions will be expanded. Work is
also expected to be completed on providing the ability to
post collateral in the form of Treasury bills and on
building a risk management model based on individual
obligations of clearing members.

Rozbudowywany bêdzie Elektroniczny System
Obiegu Dokumentów. Wdro¿one zostan¹ jednolite
zasady archiwizacji danych i obiegu noœników oraz
nowe funkcjonalnoœci systemu wymiany danych
ESDI, a tak¿e nowe rozwi¹zania dotycz¹ce serwisu
WWW i dostêpu do Internetu. Prowadzone bêd¹
równie¿ prace nad systemem wspomagania zarz¹dzania aktywami oraz systemem obs³ugi œwiadczeñ emitentów z papierów wartoœciowych.

The Electronic Document Processing System will
also be redeveloped. Uniform principles for data
archiving and data carriers will be introduced, along
with new functions for the exchange of data within the
Electronic System for the Distribution of Information
(ESDI) system. New solutions will be introduced for
internet access and the KDPW WWW service. New
solutions will be formulated for asset management
support and issuers’ securities entitlement payments.

Planowane jest wdro¿enie jednolitego rozwi¹zania dotycz¹cego systemów zapasowych oraz rozwi¹zañ doskonal¹cych zarz¹dzanie i administrowanie infrastruktur¹ informatyczn¹, a tak¿e przygotowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego do
zaimplementowania systemu zarz¹dzania ryzykiem
i rozbudowy obs³ugi komunikatów.

A uniform solution for business continuity systems
will be introduced, as well as improvements to the
management and administration of the IT
infrastructure. The depository-settlement system will be
prepared to adopt an improved risk management
system and enhanced message processing.

Stale analizowany bêdzie równie¿ poziom op³at,
kosztów, przychodów i rentownoœci instytucji depozytowo-rozliczeniowych, miêdzy innymi w aspekcie
rozwoju konkurencyjnoœci Krajowego Depozytu
w zakresie oferowanych us³ug.

The National Depository will also monitor the level
of fees, costs, income and return of the central securities
depository, in particular in the scope of the growth of
competitive services offered.
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Dzia³alnoœæ operacyjna KDPW S.A.
KDPW Operations

“He that would be a leader must
be a bridge.”
Welsh proverb

“Kto chce zostaæ dowódc¹ musi najpierw
staæ siê mostem.”
Przys³owie walijskie

LICZBA UCZESTNIKÓW
BEZPOŒREDNICH
80
75

75

NUMBER OF DIRECT
PARTICIPANTS

79
72

65

66
60

61

Liczba uczestników
bezpoœrednich
Number of direct participants
ród³o/Source: KDPW

1996

34

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

UCZESTNICY

PARTICIPANTS

W 2004 roku liczba bezpoœrednich uczestników
wpisanych do rejestru uczestników Krajowego
Depozytu nieznacznie wzros³a z 60 do 61 podmiotów, po okresie spadku w latach 1999-2003. Do
rejestru wpisane by³y przede wszystkim banki
o ró¿nych typach uczestnictwa oraz biura maklerskie.

In 2004, the number of direct participants recorded in
the KDPW participant register rose slightly from 60 to
61, after a period of falling numbers between 1999 and
2003. The register contained primarily banks with
varying types of participant status and brokers.
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22,26

472
137,40

191,9

434

460
108,10

66,80

239

40,19

272

149

277

284

100,00

112,70

308
267

123,10

421
280

KDPW Operations
261

451

477

Dzia³alnoœæ operacyjna KDPW S.A.

464

2004

174
1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

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

Liczba zarejestrowanych
emitentów
Number of registered issuers
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ród³o/Source: KDPW

EMITENCI

ISSUERS

Na koniec 2004 roku w Krajowym Depozycie
zarejestrowanych by³o 308 emitentów, o 25 wiêcej
ni¿ na koniec 2003 roku. W minionym roku Krajowy
Depozyt przyj¹³ do depozytu 40 emitentów i zarejestrowa³ ich akcje lub certyfikaty inwestycyjne. W 2004
roku Krajowy Depozyt zarejestrowa³ równie¿ akcje
czterech spó³ek zagranicznych, akcje trzech spó³ek
wyemitowane w ramach kapita³u warunkowego oraz
kolejne serie nowych emisji akcji spó³ek przyjêtych
wczeœniej do depozytu. Depozyt papierów
wartoœciowych dla akcji spó³ek zagranicznych
prowadz¹: Keler na Wêgrzech dla akcji spó³ek
Borsodchem i MOL, DTCC/CREST w Stanach
Zjednoczonych / Wielkiej Brytanii dla akcji spó³ki
IVAX, oraz Clearstream w Luksemburgu dla akcji
spó³ki BMP.

There were 308 issuers registered in the National
Depository for Securities at the end of 2004, 25 more
than at the end of 2003. In 2004, the National
Depository received 40 issuers in its register and
registered their shares and investment certificates. In
2004, the National Depository also registered four
shares of foreign companies, shares of three companies
issued as part of conditional capital and successive series
of new issues of shares of companies that had earlier
been registered in the depository. The custody of shares
of foreign companies is performed by the following
central securities depositories: KELER in Hungary for
shares of Borsodchem and MOL, DTCC and CREST in
the USA/UK for shares of IVAX and Clearstream in
Luxembourg for BMP shares.

23,44
28,04
47,40
71,94
93,05

In 2004, when compared with 2003:
W 2004 roku, w porównaniu do 2003 roku:
1) z 434 do 472 wzros³a liczba emisji akcji
zdeponowanych w Krajowym Depozycie,
a ze 137,4 mld z³ do 191,9 mld z³ kapitalizacja
zdeponowanych akcji,

1) the number of share issues held in custody in the
National Depository rose from 434 to 472, with
an increase in the capitalisation of shares
registered, from 137.4 billion to 191.9 billion PLN;

2) ze 132 do 138 wzros³a liczba emisji, a ze
193,9 mld z³ do 237,8 mld z³ kapitalizacja
zdeponowanych obligacji skarbowych,

2) the number of State Treasury bond issues registered
also rose from 132 to 138, along with the
capitalisation of Treasury bonds in custody, from
193.3 billion PLN to 237.8 billion PLN;

3) z 53 do 69 wzros³a liczba emisji zdeponowanych obligacji pozaskarbowych, a ich
kapitalizacja pozosta³a na niezmienionym
poziomie 13,3 mld z³.

3) the number of non-Treasury bonds issues increased
from 53 to 69, although the capitalisation of nonTreasury bonds in custody remained static at
13.3 billion PLN.

Źródło/Source: KDPW

In 2004, the National Depository registered 44 new
Treasury bond series and 32 new series of corporate
bonds of companies that are participants of the
National Depository. It also registered bonds issued by
the European Investment Bank, which are treated
according to the same conditions as Treasury bonds. At
the request of the Minister of Finance, 53 issues of
Treasury bills were assigned ISIN codes. Over the past
year, 28 series of rights issues were registered along with
88 series of warrants. Moreover, at the end of 2004,
there were 17 investment certificate issues registered in
the National Depository with a capitalisation of 1.5
billion PLN and 2 issues of mortgage bonds with
a capitalisation of 408 million PLN.

W 2004 roku Krajowy Depozyt zarejestrowa³ 44 nowe
serie obligacji Skarbu Pañstwa i 32 nowe serie
obligacji spó³ek bêd¹cych uczestnikami depozytu
oraz przyj¹³ do depozytu obligacje wyemitowane
przez Europejski Bank Inwestycyjny, które traktowane s¹ na takich warunkach jak obligacje Skarbu
Pañstwa. Na wniosek Ministra Finansów 53
emisjom bonów skarbowych nadane zosta³y kody
ISIN. W minionym roku zarejestrowano równie¿ 28
serii praw do akcji oraz 88 serii warrantów. Ponadto,
na koniec roku, w Krajowym Depozycie zdeponowanych by³o 17 emisji certyfikatów inwestycyjnych
o kapitalizacji 1,5 mld z³ oraz 2 emisje listów
zastawnych o kapitalizacji 408 mln z³.

[mld z³]
[billions of PLN]

2004

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

Liczba zdeponowanych emisji akcji
Number of share issues registered

90

2001

130,50
170,70
193,30
237,83

1996

44

1997

47

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

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

59
75
86
109
123
132
138
Liczba i kapitalizacja zdeponowanych
emisji obligacji skarbowych
The number and capitalisation
of Treasury Bond issues registered
Źródło/Source: KDPW
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[mld z³]
[billions of PLN]

2003

13,3

2004

53
69
Liczba i kapitalizacja zdeponowanych
emisji obligacji pozaskarbowych
The number and capitalisation of
non-Treasury Bond issues registered

Liczba zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych
Number of non-Treasury Bondissues registered
Kapitalizacja zdeponowanych obligacji pozaskarbowych [mld z³]
Capitalisation of non-Treasury Bondsregistered [billions of PLN]

Źródło/Source: KDPW

1997

1998

1999

35,8

13,3

18

2000

2001

2002

2003

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

1998

260,9

6,4

1999

277,1

58,6

2000

0,6

2001

98,6

2002

77,4

2003

116,3

2004

125,6

Rynek kasowy, w tym:
Cash Market. including:

Rynek terminowy
Derivatives market

1999

2000

2001

2002

2003

2004

260,9

277,1

510,8

928,4

1878,5

3630,4

3612,9

81,6

101,6

185,7

92,2

78,1

108,9

139,6

179,3

175,5

325,1

836,2

1800,4

3521,0

3473,3

0,6

6,4

58,6

98,6

77,4

116,3

125,6

510,8
rynek regulowany [mld z³]
regulated market [billions of PLN]

928,4
1878,5
3630,4
3612,9

Źródło/Source: KDPW

38

Źródło/Source: KDPW

1998

rynek nieregulowany [mld z³]
non-regulated market [billions of PLN]
Rynek terminowy [mld z³]
Derivatives Market [billions of PLN]

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

Rynek kasowy
Cash market

2004

Wartoœæ rozliczonych transakcji i obrotów
Value of settled transactions and turnover

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

[mld z³]
[billions of PLN]

61,9

2002

16,1

1027,0

12

569,4

2001

12,7

54,7

10

1955,9

2000

48,7

9

22,0

15,3

1999

16,8

21,8

4

283,4

1998

14,4

0,87

2

261,5

1997

7,7

0,89

105,0

[mld z³]
[billions of PLN]

3738,5

3746,1

2004

ROZLICZENIA

CLEARING AND SETTLEMENT

W 2004 roku Krajowy Depozyt rozliczy³ na rynku
pierwotnym transakcje o wartoœci 61,9 mld z³, co
oznacza wzrost o 13,2% w stosunku do 2003 roku,
natomiast na rynku wtórnym obroty o wartoœci
3738,5 mld z³, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2%
w porównaniu do 2003 roku. Z obrotów rozliczonych
na rynku wtórnym 96,6% stanowi³y obroty rozliczone
na rynku kasowym, a 3,4% obroty rozliczone na
rynku terminowym. Z obrotów rozliczonych na rynku
kasowym 96%, czyli zdecydowan¹ wiêkszoœæ,
stanowi³y obroty na rynku nieregulowanym.

In 2004, the National Depository settled transactions in
the primary market with a total value of 61.9 billion
PLN, which is an increase of 13.2% in relation to 2003.
On the secondary market, however, the National
Depository settled transactions with a turnover of
3738.5 billion PLN, which represents a slight fall of
0.2% over the previous year. Of the turnover settled on
the secondary market, 96.6% were transactions from
the cash market, while 3.4% were transactions from the
derivatives market. Of the turnover settled in the cash
market, 96%, i.e. an overwhelming majority, were
transactions from the non-regulated market.

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

ROZLICZENIA
NA RYNKU KASOWYM

CLEARING AND SETTLEMENT
IN THE CASH MARKET

W 2004 roku, w porównaniu do roku 2003, o 20,1%,
z 4,640 mln do 5,573 mln, wzros³a liczba transakcji
rozliczonych przez Krajowy Depozyt. Nieznacznie
zwiêkszy³a siê równie¿ wartoœæ rozliczonych
transakcji, ze 1928 mld z³ do 1931,2 mld z³. Ponadto,
o 1,8%, z 1984,9 mld z³ do 2020,8 mld z³ wzros³a
wartoœæ wszystkich operacji dokonanych w Krajowym Depozycie, ³¹cznie z takimi operacjami na
papierach, jak umorzenie, wykup, konwersja,
asymilacja, zamiana, czy wyp³ata odsetek. Liczba
rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez
uczestników Krajowego Depozytu na koniec 2004
roku zmniejszy³a siê do 850.513, czyli o ponad 10%
w stosunku do 947.416 rachunków prowadzonych
na koniec 2003 roku.

In 2004, the number of transactions settled by the
National Depository rose by 20.1% from 4.640 million
to 5.573 million, when compared with 2003. There was
also a slight increase in the turnover of settled
transactions, from 1928 billion PLN to 1931.2 billion
PLN. Moreover, there was an increase in the total
turnover of all operations performed in the National
Depository by 1.8%, from 1984.9 billion PLN in 2003,
to 2020.8 billion PLN in 2004, including corporate
actions such as cancellations, redemptions, conversions,
assimilations, exchanges and interest payments. The
number of investment accounts managed by National
Depository participants at the end of 2004 fell to
850,513, a decrease of over 10% when compared with
the 947,416 accounts managed at the end of 2003.
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2,649

188

431

Liczba transakcji rozliczonych
przez KDPW [mln]
Number of transactions
settled in KDPW [millions]

ród³o/Source: KDPW

63

4,640

26

4,061

36

4,599

55

4,756

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

33

4,875

185

4,209

1169

4,572

142

ród³o/Source: KDPW

5,573

85

[mln]
[millions]

1462

Liczba transakcji zawieszonych
Number of suspended transactions

ród³o/Source: KDPW

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1999

2004

Wartoœæ rozliczonych transakcji
oraz przetargów na obligacje
Skarbu Pañstwa [mld z³]
Turnover of settled
transactions and Treasury bond
auctions [billions of PLN]

1099,9

53,2

87,5

171,6

1996

1997

1998

181,9

331,4

549,3

ród³o/Source: KDPW

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1984,9 2020,8

[mld z³]
[billions of PLN]

1134,9
£¹czna wartoœæ wszystkich operacji
dokonanych w KDPW [mld z³]
Total turnover of all operations
performed in KDPW [billions of PLN]

590,9
108,8

201,6

218,1

359,9

ród³o/Source: KDPW

1996

1997

1998

1999

2000

2001

W 2004 roku zanotowano wzrost liczby transakcji
zawieszonych z powodu braku pokrycia na kontach
ewidencyjnych lub na rachunku pieniê¿nym, ze 184
transakcji zawieszonych w 2003 roku do 1462
transakcji zawieszonych w 2004 roku, co by³o
spowodowane znacznym obci¹¿eniem biur maklerskich obs³ug¹ niektórych du¿ych ofert na rynku
pierwotnym. Wœród zawieszonych transakcji 87%
stanowi³y transakcje zawarte na rynku regulowanym.
Zasadnicza wiêkszoœæ zawieszonych transakcji
dotyczy³a rynku notowañ ci¹g³ych i przelewów
posttransakcyjnych. Ponadto, w 2004 roku Krajowy
Depozyt obs³u¿y³ 63 operacje zwi¹zane z udzieleniem uczestnikom automatycznych po¿yczek papierów wartoœciowych.
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ROZLICZENIA
NA RYNKU TERMINOWYM

CLEARING AND SETTLEMENT
IN THE DERIVATIVES MARKET

W 2004 roku ³¹czna liczba kontraktów terminowych
rozliczonych przez Krajowy Depozyt na rynku
terminowym wynios³a 3,734 mln i by³a o blisko 12%
mniejsza od 4,232 mln kontraktów terminowych
rozliczonych w 2003 roku. Wartoœæ obrotu
rozliczonego przez Krajowy Depozyt na rynku
terminowym w 2004 roku wzros³a do 125,6 mld z³ ze
116,2 mld z³ w 2003 roku. Natomiast liczba
indywidualnych kont wzros³a na koniec 2004 roku do
37.950, czyli o ponad 15% w stosunku do 32.832
kont otwartych na koniec 2003 roku.

In 2004, the total number of futures cleared and settled
by the National Depository in the derivatives market
stood at 3.734 million, a decrease of 12% over the total
of futures cleared and settled in 2003, which was 4.232
million. Turnover of derivatives market transactions
cleared and settled by the National Depository in 2004
rose to 125.6 billion PLN, from 116.2 billion in 2003. In
addition, the number of individual accounts increased
by the end of 2004 to 37,950, a rise of over 15% in
relation to the 32,832 accounts open at the end of 2003.

1928,0 1931,2

[mld z³]
[billions of PLN]

61,3

2000

2002

2003

2004

2004 saw an increase in the number of suspended
transactions owing to a shortage of assets on the
securities or cash accounts, from 184 suspended
transactions in 2003 to 1462 suspended transactions in
2004. The reason for the rise was the significant burden
brokers were facing in processing several large initial
public offerings. 87% of suspended transactions
involved transactions executed in the regulated market.
A significant majority of suspended transactions related
to transactions executed in continuous trading and to
post-transaction transfers. Moreover, the National
Depository performed 63 operations involving
automatic securities loans for participants in 2004.

Na koniec 2004 roku w obrocie znajdowa³y siê po
3 serie kontraktów terminowych na indeksy WIG20,
TECHWIG oraz MIDWIG, po 5 serii kontraktów na
USD i EURO, po 3 serie kontraktów na akcje 10
spó³ek, jedna seria jednostek indeksowych na
WIG20 oraz 26 serii opcji na indeks. W 2004 roku
wolumen obrotów na kontraktach terminowych na
WIG20 spad³ o ponad 15% do 3.484.397 z 4.118.952
w 2003 roku. Liczba otwartych pozycji na
kontraktach terminowych na WIG20 na koniec 2004
roku wynosi³a 27.460 i by³a wy¿sza o ponad 36% od
20.163 otwartych pozycji w kontraktach na WIG20 na
koniec 2003 roku. Na kontraktach indeksowych na
TECHWIG i MIDWIG obroty by³y niewielkie.
Wolumen obrotów kontraktami na MIDWIG wzrós³
o blisko 170% do 25.424 kontraktów, a kontraktami
na TECHWIG o blisko 82% do 7.961 kontraktów.
W minionym roku obroty kontraktami na jednostki
indeksowe MW20 zmniejszy³y siê do 45.640
kontraktów z 245.019 kontraktów w rekordowym
2002 roku. Zmniejszy³y siê równie¿ obroty
kontraktami na waluty. £¹cznie dla obu walut USD
i EURO liczba kontraktów terminowych wynios³a
3.455 i by³a najni¿sza od pocz¹tku notowañ.
Zmniejszy³y siê obroty kontraktami terminowymi na
akcje na poziomie 87.888 kontraktów, podczas gdy
w 2003 roku by³o to 93.055 kontraktów. Obrót
opcjami na indeks WIG20, które wesz³y do obrotu
pod koniec wrzeœnia 2003 roku, w 2004 roku
osi¹gn¹³ wolumen 78.752 opcji.
Od 2002 roku Krajowy Depozyt œwiadczy us³ugi
rozliczania transakcji i zarz¹dzania ryzykiem
kredytowym na Towarowej Gie³dzie Energii. Na
rynku terminowym Towarowej Gie³dy Energii w 2004
roku nie zawarto ¿adnych transakcji.

At the end of 2004, there were 3 series of futures based
on the WIG20, TECHWIG and MIDWIG indices in
public trading, along with 5 series of USD and EUR
futures, 3 series of futures with shares of 10 companies
as underlying, one series of index participation units
based on the WIG20 index and 26 series of index
options. In 2004, trading volumes for WIG20 futures fell
by over 15% to 3,484,379 from 4,118,952 in 2003. The
number of open positions in WIG20 futures at the end of
2004 totalled 27,460 which was higher by over 36%
than at the end of 2003, when the figure stood at
20,163. Turnover for futures based on the TECHWIG
and MIDWIG indices was low. Trading volumes for
MIDWIG futures rose by close to 170% to 25,424
futures, while volumes for TECHWIG futures rose by
almost 82% to 7961 futures.
In 2004, futures trading in MiniWIG20 index
participation units fell to 45,640, from a record number
of 245,019 in 2002. There was also a fall in trading of
currency futures. For both USD and EUR currency
futures together, the number of futures stood at 3,455
and was the smallest total since trading began. There
was a decrease in volumes for share-based futures,
which stood at 87,888, while in 2003 the figure stood at
93,055. WIG20 index options, which were introduced to
trading towards the end of September 2003, reached a
trading volume level of 78,752 in 2004.
The National Depository for Securities has provided
transaction settlement and credit risk management
services for the Energy Exchange market since 2002. In
2004, however, there were no derivatives trades
executed on the Energy Exchange.
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[mld z³]
[billions of PLN]

Wartoœæ obrotu rozliczonego
na rynku terminowym [mld z³]
Turnover of settled futures in the
derivatives market [billions of PLN]
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CORPORATE
ACTIONs

W ci¹gu 2004 roku Krajowy Depozyt zrealizowa³
nastêpuj¹ce operacje na papierach wartoœciowych:

In 2004, the National Depository for Securities
performed the following corporate actions for securities:

2 operacje zmiany wartoœci nominalnej akcji, 23
operacje konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, 78 operacji asymilacji akcji oraz 15 operacji
asymilacji po konwersji,
4 operacje wymiany akcji oraz wycofanie z depozytu akcji 29 spó³ek w zwi¹zku z wycofaniem akcji
tych spó³ek z publicznego obrotu i przeprowadzenie
operacji weryfikacji danych akcjonariuszy wymienionych spó³ek,
64 operacje wyp³aty dywidendy na kwotê 2,5 mld
z³ i 1,85 mln Euro oraz poœredniczenie w przekazaniu
wyp³acanych kwot uczestnikom, w porównaniu do
57 operacji wyp³aty dywidendy na kwotê 2 mld z³
w 2003 roku,
93 operacje wykupu 12 serii obligacji Skarbu
Pañstwa o wartoœci 26,4 mld z³, w porównaniu do
wykupu 11 serii o wartoœci 23,1 mld z³ w 2003 roku,
oraz wyp³aty odsetek od 81 serii obligacji Skarbu
Pañstwa o ³¹cznej wartoœci 9,4 mld z³,

operacje odkupu i wyp³aty odsetek dla 1 serii
obligacji Narodowego Banku Polskiego o ³¹cznej
wartoœci 461 mln z³ i 61 serii obligacji innych
emitentów o wartoœci 913 mln z³, a tak¿e 3 operacje
wyp³aty odsetek od listów zastawnych,

The repurchase and payment of interest for 1 series
of National Bank of Poland bonds with a total value of
461 million PLN and for 61 series of bonds of other
issuers for a value of 913 million PLN. 3 mortgage bond
interest payments were also performed,

4053 operacje przedterminowego wykupu
i umorzenia obligacji Skarbu Pañstwa, 35 operacji
umorzenia obligacji nie sprzedanych w terminie
oferowania, 20 operacji umorzenia akcji 26
emitentów, umorzenie obligacji jednego emitenta
oraz 46 operacji umorzenia i wykupu certyfikatów
inwestycyjnych,

4053 early redemptions and cancellations of
Treasury bonds; 35 cancellations of bonds not sold
within their offer period; 20 cancellations of shares of 26
issuers; the cancellation of bonds of one issuer; and 46
cancellation operations and redemptions of investment
certificates,

2004

OPERACJE NA PAPIERACH
WARTOŒCIOWYCH

podwy¿szenie kapita³u akcyjnego z zachowaniem prawa poboru 8 nowych emisji, przy ogólnej
wartoœci 1,5 mld z³ wyp³aconych emitentom z tytu³u
nowych emisji, w porównaniu do 770,1 mln z³ wyp³aconych w 2003 roku,
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77,4

98,6
58,6

1,516
0,208
1999

125,6

ród³o/Source: KDPW

3,734

4,232

[mln]
[millions]

3,421

ród³o/Source: KDPW

3,750

Liczba kontraktów rozliczonych
na rynku terminowym [mln]
Number of settled futures
in the derivatives market [millions]]

The raising of share capital while retaining preemptive rights for 8 new issues, with an overall 1.5
billion PLN paid out to issuers as a result of new issues,
when compared with 770.1 million PLN in 2003,
2 share nominal value exchange operations; 23
conversion operations of registered shares into bearer
shares; 78 share assimilation operations and 15
assimilations following conversion,
4 share exchange operations and the withdrawal of
the shares of 29 companies from the National
Depository, following their delisting from public trading
and the verification of details of shareholders of these
companies,
64 dividend payment operations for a total sum of
2.5 billion PLN and 1.85 million EUR, and taking part
in the transfer of the payments to KDPW participants.
In comparison, for 2003, there were 57 dividend
payment operations for a total of 2 billion PLN.
93 redemption operations of 12 series of Treasury
bonds with a value of 26.4 billion PLN, compared to the
redemption of 11 series with a value of 23.1 billion in
2003; the payment of interest on 81 series of Treasury
bonds with a total value of 9.4 billion PLN,

weryfikacja oko³o 438 sprawozdañ uczestników
i przedstawienie Ministrowi Finansów 650 sprawozdañ zbiorczych w zakresie obowi¹zków sprawozdawczych wynikaj¹cych z przepisów reguluj¹cych
obrót papierami wartoœciowymi Skarbu Pañstwa
oraz regulaminu dealerów skarbowych papierów
wartoœciowych,
czynnoœci zwi¹zane z wygaœniêciem 33 serii
warrantów oraz obs³uga pieniê¿na wymienionych
operacji o wartoœci 642 tys. z³, a tak¿e poœrednictwo
przy wykonywaniu warrantów subskrypcyjnych
emitenta w zwi¹zku z zapisem na akcje nowej emisji.
ZARZ¥DZANIE
FUNDUSZEM
ROZLICZENIOWYM
W 2004 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 2004 roku suma wp³at uczestników do
Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Transakcji
Gie³dowych zmniejszy³a siê do 41,7 mln z³, do
Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Gie³dowych
Transakcji Terminowych wzros³a do 8 mln z³, a do
Fundusz Gwarantowania Rozliczeñ Rynku CeTO
zmniejszy³a siê do poziomu 0,7 mln z³.

The verification of approximately 438 reports
prepared by participants and the presentation to the
Ministry of Finance of 650 consolidated reports as part
of reporting obligations relating to rules governing
Treasury securities trading and Treasury securities dealer
regulations,
Operations relating to the expiry of 33 series of
warrants and cash processing for these operations with
a value of 642,000 PLN, as well as acting as
intermediary in the exercise of subscription warrants of
an issuer, following subscriptions for shares of a new
issue.
MANAGEMENT
OF THE SETTLEMENT
GUARANTEE FUND
In 2004, 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 2004, the total level of contributions paid
in by participants to the Guarantee Fund for the
Settlement of Stock Exchange Transactions fell to 41.7
million PLN; the level of contributions to the Guarantee
Fund for the Settlement of Stock Exchange Derivatives
Transactions increased to 8 million PLN; and the level of
contributions to the Guarantee Fund for the Settlement
of CeTO Market Transactions fell to 0.7 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

Suma wp³at do Funduszu Rozliczeniowego
Total contributions to the Settlement Guarantee Fund

2001

2002

2003

2004

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

44,5

51,3

114,1

41,7

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

11,1

6,2

6,9

8,0

1,7

1,4

1,37

0,7

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

Wartoœæ przep³ywów pieniê¿nych
netto w zwi¹zku z wyp³atami transferowymi [mln z³]
Value of net cash transfers
Relating to transfer payments [millions of PLN]

II

V

VIII

XI

73.194

82.548

11 74.635

470.796

144,1

182,9

175,1

185,7

ród³o/Source: KDPW

ZARZ¥DZANIE
FUNDUSZEM GWARANCYJNYM

MANAGEMENT OF THE
PENSION GUARANTEE FUND

Zgodnie 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 2004
roku aktualizacji podlega³y wp³aty 15 Powszechnych
Towarzystw Emerytalnych, które zarz¹dza³y 15
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 on
a quarterly basis. At the end of 2004, the contributions
of 15 Pension Fund Corporations – which managed 15
Open-ended Pension Funds - required updating.

ród³o/Source: KDPW

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 ci¹gu roku Krajowy Depozyt wykona³ 256
aktualizacji wp³at do zasobu podstawowego
Funduszu Rozliczeniowego w oparciu o algorytm
okreœlony w Regulaminie Funduszu. P³atnoœci
realizowano z wykorzystaniem rachunku banku
p³atnika w Departamencie Systemu P³atniczego
Narodowego Banku Polskiego. Na koniec 2004 roku
dzia³a³o 20 uczestników Funduszu Gwarantowania
Rozliczeñ Transakcji Gie³dowych, 22 uczestników
Funduszu Gwarantowania Rozliczeñ Gie³dowych
Transakcji Terminowych i 13 uczestników Funduszu
Gwarantowania Rozliczeñ Rynku CeTO.

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 year, the
National Depository performed 256 updates to the
basic resource of the Settlement Guarantee Fund,
calculated using an algorithm defined in the Rules of the
Settlement Guarantee Fund. Payments were made
using the payment bank account in the Payment
System Department of the National Bank of Poland. At
the end of 2004, there were 20 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
COMPENSATIONSCHEME

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2004 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. W minionym roku wszyscy uczestnicy wnieœli do Systemu
wp³aty w wysokoœci 31 mln z³. Na koniec roku
uczestnikami Systemu Rekompensat by³y 22 biura
maklerskie i 16 depozytariuszy.

As in previous years, in 2004, 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. Over the past year, all participants paid 31
million PLN into the Investor Compensation Scheme.
At the end of the year, there were 22 brokers and 16
custodian banks participating in the fund.

W okresie sprawozdawczym œrodki by³y wnoszone
do Systemu regularnie. Nie wyst¹pi³y jakiekolwiek
problemy z terminowoœci¹ wp³at w poszczególnych
kwarta³ach. Nie mia³y równie¿ miejsca wyp³aty na
cele ustawowe. 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.
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During the reporting period, contributions were paid
into the fund regularly. There were no problems caused
by late payments in any quarter. No statutory payments
were made from the Investor Compensation Scheme.
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
Scheme amounts to the equivalent of 7,000 EUR and
will be systematically raised to the equivalent of 22,000
EUR from January 1, 2008.

WYP£ATY TRANSFEROWE
W przeci¹gu 2004 roku Krajowy Depozyt czterokrotnie, w lutym, maju, sierpniu i listopadzie, przeprowadzi³ proces wyp³at transferowych pomiêdzy
Otwartymi Funduszami Emerytalnymi wykonuj¹c
³¹cznie 301.173 wyp³aty, z którymi zwi¹zane by³y
przep³ywy pieniê¿ne netto o ³¹cznej wartoœci
687,8 mln z³.
NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWEGO
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego polega na kontroli ewidencji
operacji prowadzonej przez uczestników i porównania jej z ewidencj¹ operacji w Krajowym Depozycie, na analizie raportów sporz¹dzanych na
podstawie dziennych bilansów papierów wartoœciowych oraz na inspekcjach u uczestników. W 2004
roku dostarczono ogó³em 469.254 raporty, z których
874 stanowi¹ce 0,19% ogó³u, zawiera³o b³êdy.
Kontroli podlegaj¹ równie¿ raporty finansowe
otrzymywane od uczestników. W 2004 roku kontrol¹
objêto 16 uczestników, którzy przys³ali 433 raporty
bie¿¹ce, z których 303 dotyczy³y przekroczenia
maksymalnego poziomu zaanga¿owania u 8 uczestników, natomiast 130 obni¿enia stopy zabezpieczenia u 14 uczestników. Ponadto, w ramach kontroli
bezpieczeñstwa rozliczeñ operacji i transakcji
sprawdzano jakoœæ i bezpieczeñstwo systemów
informatycznych oraz bezpieczeñstwo danych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli do 8 uczestników skierowano 14 zaleceñ pokontrolnych, o 36%
mniej ni¿ w 2003 roku.

TRANSFER PAYMENTS
Over the course of 2004, the National Depository for
Securities serviced transfer payments between Openended Pension Funds four times: in February, May,
August and November. There were in total 301,173
transfer payments, which involved the total net cash
transfer of a total of 687.8 million PLN.
SUPERVISION OF THE OPERATIONS
OF THE DEPOSITORY-SETTLEMENT SYSTEM
The supervision of the operations of the depositorysettlement system involves the correct registration of
operations performed by participants and comparing
this with the registration of operations performed in the
National Depository, by verifying reports based on daily
securities balances and through inspections carried out
in the offices of participants. In 2004, 469,254 reports
were delivered to the National Depository, of which
874 (i.e. 0.19%) contained errors.
Financial reports received from participants were also
subject to audits. In 2004, audits were performed
involving 16 participants, who sent 433 valid reports, of
which 303 related to the exceeding of maximum
engagement limits involving 8 participants, while 130
related to the lowering of collateral levels involving 14
participants. 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, 8 participants
received 14 recommendations, 36% fewer than
in 2003.

45

RAPORT ROCZNY

ANNUAL REPORT

2004

“... i pomyœla³ sobie, ¿e gdyby tak stan¹æ na
dolnej porêczy mostu i wyjrzeæ, i przypatrzyæ siê
rzece wolno p³yn¹cej w dole, to mo¿e by mo¿na
by³o dowiedzieæ siê od niej wszystkiego co by³o
do wiedzenia ...”
Myœl¹tka Kubusia Puchatka

“... and he thought that if he stood on the bottom
rail of the bridge, and leant over, and watched the
river slipping slowly beneath him, then he would
suddenly know everything that there was to be
known ...”
Winnie the Pooh`s Little Book of Wisdom
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Aktywa / Assets
A.
I.

II.

III.

IV.

V.

B.
I.

II.

III.

IV.
C.
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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 / Fixed 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

Rok obrotowy 2003
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2004
Balance at the
end of the year

151 090 438,50
12 775 625,76

174 698 272,48
12 715 026,82
1 695 835,92

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

11 019 190,90
86 586 913,30
86 415 705,00
10 666 685,33
64 147 857,14
10 045 405,78
728 129,78
827 626,97
171 208,30

41 817 853,86

70 885 329,81

41 817 853,86

70 885 329,81

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

70 885 329,81
2 978 978,10
67 906 351,71

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

4 511 002,55
677 441,69
3 833 560,86
126 800 780,23
1 944,90
500,00

21 766,60

1 444,90

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

21 633 901,94
4 891,82
4 891,82
4 891,82

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

21 629 010,12
8 290 544,20
8 290 544,20

915 209,77
3 334 530,51

3 097,37
13 335 368,55

122 653 369,95
122 653 369,95

103 899 701,28
103 899 701,28

109 766 898,17

90 543 244,45

109 766 898,17

90 543 244,45

12 886 471,78
12 886 471,78

13 356 456,83
13 356 456,83

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

1 265 232,11
180 731 303,28
482 230 355,99

ANNUAL REPORT

2004

sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2004 r.
Prepared as on December 31, 2004 r.

Pasywa / Liabilities
A.
I.
II.

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

Pasywa razem / Liabilites total

Rok obrotowy 2003
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2004
Balance at the
end of the year

270 200 336,42
21 000 000,00

287 747 290,51
21 000 000,00

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

98 741 500,00
130 766,85
148 771 346,10

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

13 751 762,20
5 819 257,02
2 869 762,92
2 949 494,10
2 816 454,70
133 039,40

19 103 677,56

26 615,64

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

7 862 742,10
113 250,51
113 250,51
113 250,51

1 813 809,55

5 120 995,14

1 128 610,71
1 128 610,71

3 337 032,89
3 337 032,89

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

1 782 795,90
1 166,35
2 628 496,45
69 763,08

141 703,08

69 763,08

141 703,08
218 597 753,02

69 763,08
180 731 303,28

498 776 052,24

482 230 355,99
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Rachunek wyników
Profit and loss account

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 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
(wariant porównawczy)
prepared as on December 31, 2004
(comparative figures)

za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
(wariant porównawczy)
prepared as on December 31, 2004
(comparative figures)

Rok obrotowy 2003
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2004
Balance at the
end of the year

Rok obrotowy 2003
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2004
Balance at the
end of the year

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

69 039 750,12
34 946,32
69 033 375,70

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

14 049 971,47
10 378 220,88
47 190,40
47 190,40
10 331 030,48

8 911,19

5 787,62

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

586,80
54 768 877,58
10 748 051,56
1 055 194,21
14 580 178,54
6 009 402,87

596 220,10
472 704,51

275 124,06
7 972,55

62 802,15
60 713,44

238 986,67
28 164,84

13 232 436,54

24 153 068,29

13 956 316,03

14 367 260,42

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

5 303 779,87
2 704 451,40
558,71
14 270 872,54
281 052,17

13 232 436,54
3 018 281,77

24 153 068,29
5 049 390,73

10 214 154,77

19 103 677,56

A.
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15 165,66
674 301,27
783 480,71

281 052,17
501 953,24

41 088,34
742 392,37

2 877,91
134 807,34
364 267,99

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)
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Opinia Bieg³ego Rewidenta

Certified Auditor’s Report

Adres do korespondencji:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (22) 523 4000
Fax +48 (22) 523 4040
www.pwc.com/pl

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
www.pwc.com/pl

OŒWIADCZENIE BIEG£EGO REWIDENTA DLA ZARZ¥DU KRAJOWEGO
DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH S.A. DOTYCZ¥CE WYBRANYCH
DANYCH FINANSOWYCH SPÓ£KI.

DECLARATION OF THE CERTIFIED AUDITOR TO THE MANAGEMENT
BOARD OF THE NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES, RELATING
TO SELECTED FINANCIAL DATA OF THE COMPANY.

Za³¹czone wybrane dane finansowe Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych S.A., z siedzib¹
w Warszawie przy ul. Ksi¹¿êcej 4 (zwanej dalej Spó³k¹), zosta³y sporz¹dzone przez Zarz¹d Spó³ki na
podstawie zbadanego pe³nego rocznego sprawozdania finansowego Spó³ki za okres obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (”sprawozdanie finansowe Spó³ki”).

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, 2004 and ending December 31, 2004 (“the Company financial report”).

Przeprowadziliœmy badanie pe³nego rocznego sprawozdania finansowego Spó³ki stanowi¹cego
podstawê opracowania wybranych danych finansowych. W dniu 31 marca 2005 r. wydaliœmy opiniê bez
zastrze¿eñ o tym sprawozdaniu finansowym.

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, 2005, we issued our unreserved and unconditional opinion
on this financial report.

Przedstawione w dalszej czêœci wybrane dane finansowe s¹ we wszystkich istotnych aspektach zgodne
w reprezentowanym zakresie z pe³nym rocznym sprawozdaniem finansowym Spó³ki, które stanowi³o
podstawê do ich sporz¹dzenia.

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.

Dla pe³nego zrozumienia sytuacji maj¹tkowej i finansowej Spó³ki oraz jej wyniku finansowego za okres
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. nale¿y czytaæ pe³ne sprawozdanie finansowe Spó³ki, wraz
z opini¹ i raportem z badania bieg³ego rewidenta dotycz¹c¹ tego sprawozdania finansowego.
Niniejsze oœwiadczenie zosta³o wydane dla Zarz¹du Spó³ki, wy³¹cznie w celu potwierdzenia zgodnoœci
wybranych danych finansowych ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. PricewaterhouseCoopers
Sp z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnoœci za wykorzystanie tego oœwiadczenia przez osoby
inne ni¿ Zarz¹d, Rada Nadzorcza iAkcjonariusze Spó³ki.

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, 2004 and ending December 31, 2004, 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.

Dzia³aj¹cy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:
On behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Celiñski
Cz³onek Zarz¹du
Bieg³y Rewident
Numer ewidencyjny 90033/7039

Warszawa, 31 marca 2005 r.
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Spó³ka wpisana na listê podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdañ
finansowych pod numerem 144

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

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

Warsaw, March 31, 2005
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KDPW S.A.
00-498 Warszawa, ul. Ksi¹¿êca 4,
tel. (0-22) 537 93 43, faks (0-22) 627 31 11
http//: www.kdpw.pl
e-mail: kdpw@kdpw.pl

Cytat z ok³adki pochodzi z referatu Kazimierza Flagi i Andrzeja Hrabca “Filozoficzne aspekty ideogramu - obiekty mostowe”, skrypt: “V Krajowa Konferencja ESTETYKA MOSTÓW”, Warszawa 2005/
Quotation from cover comes from a lecture by Kazimierz Flaga and Andrzej Hrabiec - ”Philosophical aspects of the ideogram - bridges”, compendium: ”5th National Conference on the Art of Bridges”, Warsaw 2005
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