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Szanowni Paƒstwo,
Miniony rok był dla Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych wa˝nym etapem rozwoju spółki. W wyniku
dynamicznych zmian na rynku kapitałowym podj´liÊmy
decyzj´ o aktualizacji naszej strategii na lata 2006-2010.
Koncentrujemy si´ w niej na aktywnoÊci wzmacniajàcej
mi´dzynarodowà pozycj´ Krajowego Depozytu,
poprzez budow´ centrum regionalnego w zakresie
obrotu kapitałowego, harmonizacj´ mi´dzysystemowà
i rozwój umo˝liwiajàcy poszerzenie dost´pu inwestorów
zagranicznych do polskiego rynku kapitałowego.
Realizujàc przyj´te cele strategiczne, w 2006 roku
pogł´biona została harmonizacja mi´dzysystemowa, która
poszerza mo˝liwoÊç obs∏ugi operacji transgranicznych dla
szerokiej gamy instrumentów ﬁnansowych. Było to mo˝liwe
dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy operacyjnej z wiodàcymi
europejskimi systemami depozytowo-rozliczeniowymi.
Harmonizacja tych procesów wymaga czasu, dlatego
w 2006 roku przedstawiciele Krajowego Depozytu aktywnie
uczestniczyli w pracach organizacji i grup zrzeszajàcych
centralne depozyty i izby rozliczeniowe działajàce na arenie
mi´dzynarodowej. Analizujemy i porównujemy praktyki
rynkowe, operacyjne, rozwiàzania technologiczne,
aby w przyszłoÊci funkcjonowaç w ramach jednolitego
rynku papierów wartoÊciowych Unii Europejskiej.
Rozwój strategiczny to tak˝e wprowadzenie nowych
produktów i usług. Wiemy, ˝e nowoczesna technologia
informatyczna jest podstawà rozwoju, dlatego w minionym
roku kontynuowaliÊmy modernizacj´ systemu depozytoworozliczeniowego, która pozwoli na poszerzenie jego
funkcjonalnoÊci.

W trosce o podnoszenie standardów bezpieczeƒstwa
i zarzàdzania ryzykiem operacyjnym podj´liÊmy
w minionym roku kilka nowych projektów. ZakoƒczyliÊmy
prace nad okreÊleniem proﬁlu potencjalnych strat
ﬁnansowych wraz ze wskazaniem mo˝liwych ryzyk.
Z podobnà troskà podejmowaliÊmy prace zwiàzane
z ocenà ryzyka rozliczeniowego, dlatego postanowiliÊmy
ujednoliciç ten obszar dla rynku kasowego i terminowego.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e systemy bezpieczeƒstwa
muszà dostosowywaç si´ do wymogów dynamicznie
zmieniajàcego si´ rynku i oczekiwaƒ uczestników.
Prace wykonane w 2006 roku czynià ten wa˝ny element
naszej działalnoÊci jeszcze bardziej bezpiecznym.
Niezale˝nie od przyj´tych celów strategicznych,
KDPW S.A. w minionym roku kontynuował działalnoÊç
edukacyjnà prezentujàc działalnoÊç ﬁrmy poprzez
uczestnictwo i współprac´ przy wielu projektach
informacyjnych, konferencjach podejmujàcych tematyk´
rynku kapitałowego.
Wszystkie powy˝sze działania oraz nasze plany na
przysz∏oÊç zostały szczegółowo opisane na dalszych
stronach raportu, do lektury którego serdecznie zach´cam.

Pozostaj´ z powa˝aniem,

El˝bieta Pustoła
Prezes Zarzàdu
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Ladies and Gentlemen,
For the Polish National Depository for Securities (KDPW),
the past year was a signiicant milestone in the evolution
of the company. Following dynamic changes taking place
in the capital market, we took the decision to update our
company strategy for 2006-2010. In it we focus
on activities that strengthen the international position
of KDPW, through the building of a regional centre that will
bring together capital market trading, system harmonisation
and development that will give foreign investors access
to the Polish capital market.
In realising our strategic goals, in 2006, system
harmonisation was further developed, which will allow
a broad range of inancial instruments to be processed
in cross-border operations. This was made possible following
the initiation of co-operation with leading European central
securities depositories. Harmonisation of this processing
will require time and this is why throughout 2006, KDPW
representatives played an active role in organisations
and associations that bring together central securities
depositories and clearing houses at an international level.
We analyse and compare market practices and operational
and technological solutions so that in future, it will be
possible to operate as part of a single EU securities market.
Strategic development also means introducing new products
and services. We know that the latest information technology
forms the foundation of all growth and development, which
is why during the past year we continued to upgrade our
depository-settlement system, which will allow it to extend
its functionality.

In order to raise standards of safety and operational risk
management, we initiated several new projects in 2006.
We completed work on building a proile of potential
inancial losses, indicating at the same time possible risk
concerns. For the same reasons we undertook work
on assessing the impact of settlement risk, which is why
we decided to harmonise our approach to this risk for both
the cash and derivatives market. We are well aware that
safety systems need to adapt to the requirements
of a dynamically changing market and to the expectations
of participants. Work completed in 2006 will make this
important element of our business even safer and more
secure.
Aside from strategic goals, over the past year KDPW
continued its educational activities, promoting the business
of the company through participation and co-operation
in many public relations initiatives and conferences
on capital market themes.
All the activities listed above, along with our plans
for the future, are detailed in the pages of our Annual
Report, which I now sincerely invite you to read.
Yours sincerely,

El˝bieta Pustoła
President and CEO

Władzami Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych S.A. sà: Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarzàd.

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

WALNE ZGROMADZENIE
W dniu 31 grudnia 2006 roku akcjonariuszami Krajowego
Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. byli w równych
cz´Êciach: Skarb Paƒstwa, reprezentowany przez Ministra
Skarbu Paƒstwa, Giełda Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. oraz Narodowy Bank Polski.

THE ANNUAL GENERAL
OF SHAREHOLDERS

MEETING

As at 31 December, 2006, the shareholders of the National
Depository for Securities (KDPW) were in equal parts:
the State Treasury, represented by the Minister of the State
Treasury, the Warsaw Stock Exchange and the National
Bank of Poland.

Giełda Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A.
Warsaw Stock Exchange

Skarb Paƒstwa
State Treasury

Narodowy Bank Polski
National Bank of Poland
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the SupeRviSoRy BoaRd

W dniu 31 grudnia 2006 roku w skład Rady Nadzorczej
Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A.
wchodzili:

As at 31 December 2006, the Supervisory Board
of the National Depository for Securities (KDPW)
comprised the following members:

Przewodniczàcy

Ludwik Sobolewski

Chairman
Wiceprzewodniczàcy
Deputy Chairman

Adam Tochmaƒski
Jacek Jaszczołt
Adam Maciejewski
Urszula Pałaszek
Krzysztof Senderowicz
Tomasz Stachurski

W skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. do dnia 27 czerwca 2006 roku
wchodzili: Wiesław Rozłucki (Przewodniczàcy), Adam
Tochmaƒski (Wiceprzewodniczàcy), Ryszard Czerniawski,
Jacek Jaszczołt, Urszula Pałaszek, Katarzyna Przewalska,
Krzysztof Senderowicz, Tomasz Stachurski. Od dnia 27
czerwca 2006 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:
Ludwik Sobolewski (Przewodniczàcy), Adam Tochmaƒski
(Wiceprzewodniczàcy), Iwona Duda, Jacek Jaszczołt,
Adam Maciejewski, Urszula Pałaszek, Krzysztof
Senderowicz, Tomasz Stachurski.
W dniu 4 pazdziernika 2006 r. pani Iwona Duda zło˝yła
rezygnacj´ z funkcji Członka Rady Nadzorczej KDPW S.A.

the management BoaRd

zaRzad
W dniu 31 grudnia 2006 roku w skład Zarzàdu Krajowego
Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. wchodzili:

El˝bieta Pustoła

Prezes Zarzàdu

Agata Wacławik-Wejman
Sławomir Panasiuk

Until 27 June, 2006, the KDPW Supervisory Board
consisted of the following Members: Wiesław Rozłucki
(Chairman), Adam Tochmaƒski (Deputy Chairman),
Ryszard Czerniawski, Jacek Jaszczołt, Urszula Pałaszek,
Katarzyna Przewalska, Krzysztof Senderowicz, Tomasz
Stachurski. From 27 June, 2006, the KDPW Supervisory
Board consisted of the following Members: Ludwik Sobolewski (Chairman), Adam Tochmaƒski (Deputy Chairman),
Iwona Duda, Jacek Jaszczołt, Adam Maciejewski, Urszula
Pałaszek, Krzysztof Senderowicz, Tomasz Stachurski.
On 4 October, 2006, Iwona Duda resigned as Member
of the KDPW Supervisory Board.

As at 31 December 2006, the Management Board
of the National Depository for Securities (KDPW) consisted
of the following members:

President and CEO

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Member of the Management Board

Member of the Management Board

W skład Zarzàdu KDPW S.A. do dnia 27 czerwca 2006 r.
wchodzili: El˝bieta Pustoła - Prezes Zarzàdu, Ludwik
Sobolewski - Wiceprezes Zarzàdu, Anna Szulecka Członek Zarzàdu, Aleksander Chłopecki - Członek
Zarzàdu. W dniu 27 czerwca 2006 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KDPW SA powołało
panià El˝biet´ Pustoł´ na stanowisko Prezesa Zarzàdu,
a nast´pnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza na
wniosek Prezesa Zarzàdu powołała panià Agat´ WacławikWejman na Członka Zarzàdu oraz wydelegowała pana
Jacka Jaszczołta do czasowego (do 3 lipca 2006 roku)
wykonywania czynnoÊci Członka Zarzàdu KDPW S.A.
W dniu 2 lipca 2006 roku Rada Nadzorcza powołała
na Członka Zarzàdu pana Sławomira Panasiuka.

Until 27 June, 2006, the KDPW Management Board
consisted of the following Members: El˝bieta Pustoła
– President and CEO, Ludwik Sobolewski – Vice President,
Anna Szulecka – Member of the Management Board,
Aleksander Chłopecki - Member of the Management Board.
On 27 June, 2006, the KDPW Annual General Meeting
of Shareholders appointed El˝bieta Pustoła as President and
CEO and on the same day, at the request of the President
and CEO, the Supervisory Board appointed Agata WacławikWejman as Member of the Management Board and
delegated Jacek Jaszczołt to perform the duties of Member
of the KDPW Management Board (until 3 July, 2006).
On 2 July, 2006, the KDPW Supervisory Board appointed
Sławomir Panasiuk as Member of the Management Board.

PRAWNE PODSTAWY DZIA¸ ALNOSCI
Podstawy prawne działalnoÊci Krajowego Depozytu
Papierów WartoÊciowych S.A. stanowià nast´pujàce
akty prawne:
Ustawa o obrocie instrumentami ﬁnansowymi,
Kodeks Spółek Handlowych,
Statut i Regulamin KDPW S.A. oraz wydane
na podstawie Regulaminu: Szczegółowe Zasady
Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW S.A.,
Regulamin Organizacyjny KDPW S.A.,
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
Rady Nadzorczej, Zarzàdu i Sàdu Polubownego
przy KDPW S.A. oraz inne przepisy regulujàce
funkcjonowanie krajowego rynku ﬁnansowego
i regulaminy wewn´trzne KDPW S.A.

THE LEGAL PRINCIPLES OF OPERATION
The legal foundation for the principles of operation of the
National Depository for Securities (KDPW) is deﬁned by the
following legal instruments:
The Law on Trading in Financial Instruments,
The Commercial Compannies Code,
The Statute and the KDPW Rules, and the Detailed Rules
of Operation and Registration Procedures of KDPW,
issued on the basis of the Rules,
The KDPW Organisational 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 and
the Rules of the KDPW Court of Arbitration, as well as
other regulations governing the Polish ﬁnancial market
and internal KDPW regulations.
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E L ˝ BIE TA P US TOŁ A
Prezes Zarzàdu

President and CEO

Dyrektor Generalny ds. Operacyjnych
General Director for Operations

Dzia∏ Operacyjny
Operations Department

Zespół Rozliczeƒ Pieni´˝nych
Cash Clearing Section
Zespół Operacji na Papierach WartoÊciowych
Corporate Actions Sections
Zespół Rozliczeƒ Papierów WartoÊciowych
Settlement Section
Sekretariat
Secretariat

Izba Rozliczeniowa
Derivatives Clearing House

Zespół Zarzàdzania Ryzykiem
Risk Management Section
Zespół Rozliczeƒ i Monitorowania Rynku
Settlement and Market Monitoring Section
Zespół Aktualizacji Funduszy
Fund Update Section

Dział Referencyjnych Baz Danych i Rozwoju Usług
Reference Data and Service Development Department

Biuro KDPW S.A.
KDPW Ofﬁce

Sekretariat KDPW S.A.
KDPW Secretariat
Kancelaria
Registry Ofﬁce

Zespół Referencyjnych Baz Danych i Statystyk
Database and Statistics Section
Zespół Rozwoju Produktów i Usług
Market Products and Services Sections
Sekretariat
Secretariat

Archiwum
Archives
Biuro Audytu Wewn´trznego
Internal Audit Department

Biuro Spraw Osobowych
Personnel Department

Biuro Ekonomiczno - Finansowe
Economic & Financial Department
Zespół Ekonomiczny
Economic Section
Zespół Ksi´gowoÊci
Accounts Section
Zespół Zarzàdzania Aktywami
Financial Operations Sections
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Stan na czerwiec 2007 roku / As at June 2007

A gAtA W Ac ł AW i k -W e j m A n
Członek Zarzàdu

Member of the Management Board

Dyrektor Generalny ds. Korporacyjnych
General Director for Corporate Affairs

Samodzielne stanowisko ds. Prawno - Korporacyjnych
Legal & Corporate Specialist Unit

Biuro Prawne
Legal Department

Biuro Informacji Publicznej i Promocji
Promotion and Public Information Department

S ł AWo m i r PA n A S i u k
Członek Zarzàdu

Member of the Management Board

Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych
IT Systems Department
Zespół Systemów Minikomputerowych i Sieci
Personal Computer and Network Section
Zespół Systemów Sieciowych
Network Systems Section
Zespół Systemów Korporacyjnych
Corporate Systems Section
Samodzielne Stanowisko
ds. Zabezpieczenia Systemu Informatycznego
IT System Security Specialist Unit
Sekretariat
Secretariat

Dział Rozwoju Systemów Informatycznych
IT Development Department
Biuro Analiz i Harmonizacji
Analysis and Harmonisation Department
Zespół ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych
IT System Application Section
Zespół Analiz Informatycznych
IT Analysis Section
Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych
Project Specialist Unit
Sekretariat
Secretariat
Biuro Bezpieczeƒstwa
Corporate Security Department

Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Administrative Department

Zespół Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji
Inventory and Supply Section
Samodzielne Stanowisko
ds. Procesów Inwestycyjnych i Remontów
Investment and Redevelopment Specialist Unit
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.po˝
Safety at Work and Fire Prevention Specialist Unit

Dział Nadzoru
Audit Department

Zespół Kontroli Uczestników
Participant Audit Section
Zespół Procedur
Ewidencyjnych i SprawozdawczoÊci
Registration Procedures and Reporting Section
Sekretariat
Secretariat
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Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.
jest centralnym depozytem papierów wartoÊciowych
znajdujàcych si´ w obrocie na polskim regulowanym rynku
kapitałowym. Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych
S.A. organizuje i zapewnia efektywne funkcjonowanie
systemu depozytowo - rozliczeniowego.

a nnual RepoRt

The National Depository for Securities (KDPW) is the central
depository for securities traded in the Polish regulated capital
market. KDPW manages and ensures the eficient operation
of the Polish depository-settlement system.

Do głównych funkcji Krajowego Depozytu nale˝à:
rejestrowanie papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do obrotu na skutek publicznej
oferty – Krajowy Depozyt prowadzi konta depozytowe
dla uczestników systemu depozytowo - rozliczeniowego,
na których zapisywane sà papiery wartoÊciowe,
nadzorowanie zgodnoÊci wielkoÊci emisji z liczbà
papierów wartoÊciowych znajdujàcych si´
w obrocie – Krajowy Depozyt kontroluje zgodnoÊç
liczby papierów wartoÊciowych zapisanych na
wszystkich kontach uczestników z liczbà papierów
wartoÊciowych wyemitowanych przez emitentów,
obsług´ realizacji zobowiàzaƒ emitentów wobec
uprawnionych z papierów wartoÊciowych –
Krajowy Depozyt poÊredniczy pomi´dzy emitentami
papierów wartoÊciowych, a ich właÊcicielami
w wypłacie dywidendy i odsetek oraz dokonuje
w imieniu emitentów, m.in.: asymilacji, zamiany,
konwersji i podziału akcji, realizacji prawa poboru,
czy zamiany obligacji zamiennych na akcje,
rozliczanie transakcji zawieranych na rynku
papierów wartoÊciowych i innych instrumentów
ﬁnansowych – w wyniku zawarcia transakcji, Krajowy
Depozyt dokonuje transferów papierów i instrumentów
pomi´dzy kontami depozytowymi uczestników oraz
realizuje przelewy pieni´˝ne pomi´dzy rachunkami
uczestników prowadzonych w Departamencie
Systemu Płatniczego Banku Centralnego. W ramach
organizacji i zarzàdzania systemem zabezpieczajàcym
rozliczanie transakcji, Krajowy Depozyt prowadzi
Fundusz Rozliczeniowy utworzony z wpłat uczestników,
którego celem jest zapewnienie wykonania rozliczeƒ,
w przypadku braku na rachunku uczestnika Êrodków
pieni´˝nych niezb´dnych do rozliczenia transakcji.

The principle responsibilities of the National Depository
for Securities include:
The registration of securities admitted to trading
following a public offering – KDPW manages
depository accounts for participants of the depositorysettlement system, on which securities are registered,
The reconciliation of the number of securities
in public trading with the size of the issue
– KDPW 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 – KDPW acts
as intermediary between issuers of securities and their
owners for dividend payments and interest payments,
and carries out the following corporate events on behalf
of 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,
KDPW carries out transfers of securities and ﬁnancial
instruments between participants’ depository accounts
and performs cash transfers between participants’
accounts in the payment system department
of the Central Bank. As part of 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.
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JednoczeÊnie Krajowy Depozyt odpowiada za:
zarzàdzanie obowiàzkowym systemem
rekompensat – Krajowy Depozyt zarzàdza systemem
rekompensat utworzonym w celu gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych i papierów wartoÊciowych
znajdujàcych si´ na rachunkach inwestycyjnych,
w przypadku upadłoÊci podmiotów prowadzàcych
działalnoÊç maklerskà,
zadania zwiàzane z systemem zabezpieczeƒ
społecznych – Krajowy Depozyt obsługuje wypłaty
transferowe pomi´dzy otwartymi funduszami
emerytalnymi w wyniku zmiany funduszu przez
uczestnika lub podziału Êrodków zgromadzonych
przez uczestnika oraz prowadzi obowiàzkowy Fundusz
Gwarancyjny, tworzony ze składek Powszechnych
Towarzystw Emerytalnych i zabezpieczajàcy wypłat´
Êwiadczeƒ członkom funduszy.
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. systematycznie podnosi jakoÊç Êwiadczonych usług, jak równie˝
inicjuje zmiany usprawniajàce zasady obrotu papierami
wartoÊciowymi, gwarantujàc jednoczeÊnie bezpieczeƒstwo,
elastycznoÊç i najwy˝sze standardy rozliczeƒ.

a nnual RepoRt

In addition, KDPW is responsible for:
The management of the compulsory Investor
Compensation Scheme – KDPW 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 entity
performing brokerage activities,
Duties relating to the social security system
– KDPW is responsible for the administration of transfer
payments between open-ended pension funds following
the decision of a participant to change pension funds,
or in cases where the assets collected by the participant
are to be reallocated; the National Depository
also manages the compulsory Pension Guarantee
Fund, made up of contributions from Pension Fund
Corporations, which safeguards pension payments
to fund members.
KDPW consistently strives to raise the level of its services.
It initiates changes that help improve the eficiency of securities trading and safeguards the safety, lexibility and the
highest standards of securities clearing and settlement.

R apoRt Roczny

a nnual RepoRt

Strategia rozwoju 2006 - 2010
Strategic Development Plan 2006 - 2010
Harmonizacja mi´dzysystemowa
System harmonisation
Modernizacja i rozwój systemu depozytowo - rozliczeniowego
The upgrade and development of the depository - settlement system
Nowe produkty i usługi
New products and services
Bezpieczeƒstwo i stabilnoÊç działania - system zarzàdzania ryzykiem operacyjnym
Safety and stability of operations - the operational risk management system
Zmiany w Tabeli Opłat
Changes in the KDPW Table of Fees
Rozwój regulacji rynku kapitałowego
The evolution of capital market regulations
Relacje mi´dzynarodowe
International relations

W 2006 roku zaktualizowana została strategia ﬁrmy.
Przyj´ty dokument – „Cele strategiczne KDPW S.A.
na lata 2006-2010” – koncentruje si´ na wyznaczaniu
mi´dzynarodowej pozycji Krajowego Depozytu i działaniach na rzecz budowy regionalnego centrum obrotu
kapitałowego. Składa si´ na to całokształt działaƒ podejmowanych przez KDPW S.A. w ramach realizacji wszystkich
celów strategicznych. Do szczególnie istotnych nale˝à:

In 2005, KDPW updated its corporate strategy. The accepted
document - "Strategic Development Plan of the National
Depository for Securities for 2006-2010" – emphasises
the strengthening of KDPW’s international position and concentrates on activities aimed at building a regional capital
market trading centre. This is reﬂected in a range of activities
initiated by KDPW as part of its aim of meeting all its
strategic goals. The most important of these include:

prace dotyczàce harmonizacji mi´dzysystemowej,
w których priorytetem jest harmonizowanie zasad
funkcjonowania rynku polskiego w dziedzinie
prowadzenia centralnego depozytu, rozliczenia
i rozrachunku poprzez dokonywanie zmian
w prawie, regulacjach, standardach i rozwiàzaniach
technologicznych,

Work related to system harmonisation, where the priority
remains the harmonisation of the operational principles
of the Polish market as regards the management
of a central securities depository and clearing and
settlement services by making the appropriate changes
in the legal and regulatory framework, as well as
changes to standards and technological solutions,

uzyskanie faktycznej zdolnoÊci do współpracy
operacyjnej – interoperability – z innymi systemami
europejskimi, w celu rozszerzenia dost´pu inwestorów
zagranicznych do polskiego rynku,

Achieving actual interoperability with other European
systems in order to broaden the access of foreign
investors to the Polish market,

wprowadzanie nowych funkcjonalnoÊci poprzez
podnoszenie jakoÊci i zakresu Êwiadczonych usług.

Introducing new functions by raising the standard
and scope of services offered.
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W działaniach nad stworzeniem w Unii Europejskiej jednolitego rynku papierów wartoÊciowych, istotnà rol´ odegrały
prace zrealizowane na zlecenie Unii Europejskiej przez tzw.
Grup´ Giovanniniego, której pierwszy raport prezentował
pi´tnaÊcie barier utrudniajàcych prowadzenie efektywnego
rozrachunku i rozliczeƒ transgranicznych na rynku papierów
wartoÊciowych. Zdeiniowane bariery dotyczà trzech obszarów: rozwiàzaƒ prawnych, wymagaƒ technicznych i praktyk
rynkowych oraz procedur podatkowych. W zwiàzku z tym
w 2006 roku przeprowadzono w Krajowym Depozycie prace
analityczne porównujàce praktyki rynkowe i operacyjne
oraz rozwiàzania technologiczne KDPW S.A. z praktykà
europejskich centralnych depozytów papierów
wartoÊciowych.

zagadnienia pRaWne
Analizie poddano rozwiàzania prawne w zakresie zasad
ustalania osób uprawnionych z papierów wartoÊciowych,
rachunków, na których papiery wartoÊciowe sà zapisywane, praw wynikajàcych z zapisu papierów wartoÊciowych
na rachunku, zasad przenoszenia praw z papierów
wartoÊciowych oraz zasad pobierania podatków dochodowych od Êwiadczeƒ pieni´˝nych z papierów wartoÊciowych
(dywidendy, odsetki itp.). Na tej podstawie opracowano propozycje zmian odpowiednich polskich regulacji
prawnych lub przyj´cia takich rozwiàzaƒ, które byłyby
najbardziej efektywne dla polskiego rynku kapitałowego i
zaproponowano Ministerstwu Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego nast´pujàce zmiany:
wprowadzenie do polskiego prawa instytucji
szczególnego rachunku zbiorczego (omnibus account) –
ju˝ w 2005 roku KDPW S.A. uczestniczył
w pracach przygotowujàcych propozycj´ zmian
przepisów majàcych na celu wprowadzenie do
polskiego ustawodawstwa koncepcji rachunków
zbiorczych. Propozycje zmian zachowujà swojà
aktualnoÊç i mogà byç wykorzystane przy okazji
nowelizacji przepisów,
wprowadzenie mo˝liwoÊci dematerializacji wszelkich
papierów wartoÊciowych, co do których decyzj´
takà podjàłby właÊciwy organ emitenta, a tak˝e
umo˝liwienie rejestrowania papierów wartoÊciowych
w depozycie, nabywanych za granicà przez uczestników
lub ich klientów,
odejÊcie od zasady blokowania akcji w celu realizacji
prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu na
rzecz zasady ustalania przez emitenta „record date”,
nadanie Krajowemu Depozytowi prawa uzyskania
od uczestników informacji wskazujàcych osoby
uprawnione z zagranicznych papierów wartoÊciowych
oraz prawa przekazania tych informacji zagranicznemu
emitentowi, podmiotowi przez niego upowa˝nionemu
lub zagranicznemu CSD,
wprowadzenie mo˝liwoÊci zawierania pomi´dzy
podmiotami wypłacajàcymi oraz poÊredniczàcymi
w wypłacie dochodów z papierów wartoÊciowych,
umów, na podstawie których strony mogłyby,
ze skutkiem wobec organów skarbowych, ustaliç
która z nich pełni, w zakresie tych dochodów,
obowiàzki płatnika podatków dochodowych.
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In the effort to create a harmonised securities market
in the European Union, a signiicant role was played
by work carried out at the request of the European Union
by the so-called Giovannini Group, whose irst report
described ifteen barriers preventing eficient cross-border
securities clearing and settlement. The barriers cover three
areas: legal certainty issues, technical requirements and
market practice, and tax procedures. As a result, in 2006,
studies were carried out, comparing market practices, operational procedures and technical solutions in KDPW with those
in other European central securities depositories.

legal iSSueS
Analysis of legal solutions was carried out in relation to principles used to determine securities title; accounts on which
securities are registered; rights from securities registered
on an account; principles of transferring securities title;
and principles of charging withholding tax on corporate
actions (dividends, interest payments, etc.). On the basis
of this analysis, proposals were formulated to amend speciic
Polish regulations, or to adopt solutions, which would be the
most effective for the Polish capital market and the following
changes were proposed to the Ministry of Finance and the
Financial Supervision Authority:

Introducing the concept of dematerialisation of all
securities, where such a decision would be taken by the
appropriate regulator governing the issuer, as well as
enabling the registration in KDPW of securities that were
purchased abroad by participants or their clients,
Moving away from the principle of blocking shares
in order to determine rights to participate
in shareholders’ general meetings in favour
of a record date set by the issuer,
Empowering KDPW with the right to obtain information
from participants to identify entities with rights to foreign
securities, as well as the right to send this information
to a foreign issuer, an entity authorised by the issuer,
or foreign central securities depository,
Introducing the omnibus account concept to Polish law.
As early as 2005, KDPW took part in drafting proposals
of amendments to the law in order to introduce omnibus
accounts in Poland. The proposed amendments remain
valid and may be used when legislation will be updated,
Allowing entities that pay out income, or act as
intermediaries in the payment of income from securities,
to conclude agreements on the basis of which the parties
would be able to determine which of them performs
the role of withholding agent for these payments with
responsibility to the tax authorities.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
Podstawà harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego
w obszarze rozwiàzaƒ technologicznych jest przygotowany
przez SWIFT dokument „Elimination of Giovannini Barrier
One. Final Protocol Recommendation”, którego zalecenia
okreÊlajà zbiór standardów, obejmujàcych rozwiàzania
techniczne w obszarze sieci informatycznych oraz wymiany
danych, stanowiàce podstaw´ do ujednolicenia metod
komunikacji i wymiany informacji pomi´dzy instytucjami
rynku kapitałowego w krajach UE.
Plany rozwoju Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych S.A., zwiàzane z wdro˝eniem nowego
systemu depozytowo – rozliczeniowego, uwzgl´dniajà
zalecenia zawarte w protokole eliminacji pierwszej bariery
Giovanniniego, zarówno w obszarze komunikacji,
jak i struktur danych. Przewidywane jest wprowadzenie
mo˝liwoÊci obsługi wszystkich operacji za pomocà
komunikatów zgodnych ze standardem
ISO 15022/ISO 20022.

CODE OF CONDUCT
Krajowy Depozyt czynnie uczestniczył w pracach nad
opracowaniem dokumentu – „Code of Conduct”, który
podpisany został pod koniec 2006 roku, przez wszystkich
członków trzech najwa˝niejszych stowarzyszeƒ sektora
usług giełdowych, rozrachunkowych i rozliczeniowych,
tzn. Federacj´ Europejskich Giełd Papierów WartoÊciowych
(FESE), Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych
(EACH) oraz Europejskie Stowarzyszenie Centralnych
Depozytów Papierów WartoÊciowych (ECSDA).
Przewidziane w dokumencie wytyczne, majà na celu
zwi´kszenie przejrzystoÊci stopnia integracji europejskich
instytucji infrastruktury rynku kapitałowego. Sygnatariusze
kodeksu zobowiàzani sà do stopniowego wprowadzenia
przyj´tych wytycznych.
Pierwsza cz´Êç dokumentu okreÊla zadania dla instytucji
infrastruktury rynku w zakresie publikacji opłat za usługi.
Głównym celem jest doprowadzenie do porównywalnoÊci
opłat. Krajowy Depozyt, zgodnie z zasadami i harmonogramem realizacji zadaƒ okreÊlonych przez
„Code of Conduct”, zamieÊcił na stronie internetowej
(www.kdpw.pl) tabel´ opłat w dwóch wersjach j´zykowych
oraz jej rozszerzonà wersj´ zawierajàcà szczegółowe opisy
poszczególnych punktów Tabeli Opłat KDPW, jak równie˝
przykłady wyjaÊniajàce ich naliczanie. Krajowy Depozyt
aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej Price
Comparability Task Force, powołanej przez ECSDA, w celu
opracowania metod umo˝liwiajàcych porównanie opłat
za usługi infrastruktury rynku kapitałowego.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
The basis for the harmonisation of the European capital
market in the area of technical solutions is a paper prepared
by SWIFT entitled ”Elimination of Giovannini Barrier One
– Final Protocol Recommendation”, which deﬁnes a set of
standards which cover technical solutions in the ﬁeld of IT
networks and data exchange and form the basis for the
harmonisation
of methods of communication and the exchange of information between capital market institutions throughout the
European Union. The development plan of the National
Depository of Securities, relating to the implementation
of the new depository-settlement system includes the recommendations of the Protocol for the elimination of the Giovannini barrier one, both in the ﬁeld of communication and data
structure. All operations will be able to be processed using
ISO 15022/ISO 20022 standard messages.

CODE OF CONDUCT
KDPW played an active part in the drafting of the ”Code
of Conduct”, which was signed at the end of 2006 by all
the members of the three most important associations of the
trading and post - trading infrastructures, i.e. the Federation
of European Stock Exchanges (FESE), the European
Association of Central Counterparty Clearing Houses
(EACH), and the European Central Securities Depository
Association (ECSDA).
The provisions of the document aim to increase transparency
in the integration process of the European capital market
infrastructure institutions. The signatories of the Code are
obliged gradually to introduce the agreed provisions.
The ﬁrst part of the document deﬁnes obligations that need
to be met by market infrastructure institutions within the
scope of publication of fees for services. The principal aim is
to facilitate fee comparability. KDPW, in accordance with the
principles and the timetable deﬁned by the ”Code of Conduct”, has made its Table of Fees available on its website
(www.kdpw.pl) in two language versions and an extended
version containing a detailed description of each item in
the KDPW Table of Fees, as well as examples of how the
fees are calculated. KDPW plays an active role in the Price
Comparability Task Force, the working group established by
ECSDA in order to formulate principles for comparing fees
charged by capital market infrastructure institutions for their
services.
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Druga cz´Êç „Code of Conduct” dotyczy zasad wzajemnego dost´pu europejskich instytucji infrastruktury do swoich
systemów. W tym celu, w ramach stowarzyszeƒ ECSDA,
EACH i FESE powołane zostały specjalne grupy robocze
„Task Force on Access & Interoperability”, które zajmà si´
tworzeniem formalnych zasad „access and interoperability”
dla giełd, centralnych depozytów i izb rozliczeniowych
w zakresie platformy obrotu, rozliczenia i rozrachunku.
Planowane jest, i˝ do połowy 2007 roku powstanà zasady
i ramy tworzenia połàczeƒ pomi´dzy instytucjami
infrastruktury.
Cz´Êç trzecia „Code of Conduct” zakłada wyodr´bnienie
opłat za ka˝dà Êwiadczonà usług´ oraz nie wiàzania
usług w pakiety, a tak˝e rozdzielenie w rachunkowoÊci kont,
na których rejestrowane sà przychody i koszty działalnoÊci
z głównych obszarów. W obszarze działalnoÊci
depozytowo - rozrachunkowej, wyra˝one jest oczekiwanie
stworzenia mo˝liwoÊci przeÊledzenia kosztów i przychodów,
które generujà grupy usług z zakresu depozytu i rozrachunku. Powy˝sza kwestia powinna zostaç opracowana
do koƒca 2007 roku.

KdpW W SyStemie taRget 2
W roku 2006 przedstawiciele Krajowego Depozytu
brali czynny udział w spotkaniach Klubu TARGET 2,
organizowanych przez Narodowy Bank Polski –
opracowano i przekazano do NBP stanowisko KDPW
dotyczàce preferowanego sposobu dokonywania
rozrachunków w Euro, z wykorzystaniem usług platformy
TARGET 2. W czteroletnim okresie przejÊciowym,
od dnia rozpocz´cia uczestnictwa NBP w systemie
TARGET 2 (19 maja 2008 r.) do maja 2012 roku,
Krajowy Depozyt b´dzie wykonywa∏ rozrachunki w Euro
za poÊrednictwem Narodowego Banku Polskiego.

model Rozliczen cRoSS-BoRdeR
na z aSadzie dvp oRaz WyKonyWanie
pRzez KdpW funKcji BanKoWych
W 2006 roku przygotowano kolejnà wersj´ dokumentu
„Rozliczenia transgraniczne transakcji papierami
wartoÊciowymi zgodnie z zasadà DvP”, realizowanà
we współdziałaniu centralnych instytucji rozliczeniowych,
uwzgl´dniajàcà wyniki konsultacji z NBP w tym zakresie
oraz prowadzono prace przygotowujàce zało˝enia
organizacyjno - prawne dla wykonywania przez KDPW
funkcji bankowych.

SyStem taRget 2 SecuRitieS
W lipcu 2006 roku Europejski Bank Centralny (ECB)
ogłosił projekt budowy nowego systemu rozrachunkowego dla papierów wartoÊciowych w streie Euro nazwanego Target 2 Securities (T2S). Przedstawiciele Krajowego
Depozytu uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach
zwiàzanych z opracowaniem koncepcji systemu.
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The second part of the ”Code of Conduct” relates to principles of access of European infrastructure institutions
to each other’s systems. Accordingly, ECSDA, EACH and
FESE established special working groups on access and
interoperability, whose aim is to prepare guidelines for
access and interoperability for central securities depositories,
clearing houses and trading platforms. It is anticipated that
by mid-2007 the principles for creating links between infrastructure institutions will be drawn up.
The third part of the ”Code of Conduct” relates to the separation of fees for each service, as well as service unbundling
and accounting separation. For depository-settlement services, it is expected that costs and revenues will be able to be
identiied where these have been generated by depository
and settlement services. This issue is expected to be outlined
before the end of 2007.

KdpW in the taRget 2 SyStem
In 2006 representatives of KDPW took an active part
in meetings of the TARGET 2 Club, organised by the National Bank of Poland. KDPW deined its position as regards its
preferred methods of performing settlements in Euros using
the TARGET 2 platform and delivered its opinion to the
National Bank of Poland. During the four-year transition
period, beginning from the day when the National Bank
of Poland becomes a participant in the TARGET 2 system
(19th May, 2008) until May 2012, KDPW will perform
settlement in Euros via the National Bank of Poland.

cRoSS-BoRdeR dvp Settlement model
BanKing functionS

and

In 2006, a new version of the paper describing cross-border
securities transaction settlement using DvP was prepared,
relecting the result of consultations with the National Bank
of Poland in this scope, and preparations continue for the
deinition of organisational and legal principles for KDPW
to be able to offer banking functions.

the taRget 2 SecuRitieS SyStem
In July 2006, the European Central Bank announced
the creation of a new securities settlement system for the
Eurozone called TARGET 2 Securities (T2S). Representatives
from KDPW took part in meetings and discussions on the
formulation of the principles of the system.

W roku 2006 kontynuowano działania nad modernizacjà,
doskonaleniem i usprawnianiem systemu depozytowo rozliczeniowego. W ramach nowych rozwiàzaƒ prowadzono
prace w nast´pujàcych obszarach:

NOWY SYSTEM DEPOZYTOWO - ROZLICZENIOWY

In 2006 work continued on upgrading, improving
and increasing the efﬁciency of the depository and settlement system. As part of new proposed solutions, work was
carried out in the following areas:

THE NEW DEPOSITORY-SETTLEMENT SYSTEM

Opracowano prototyp systemu w zakresie wymiany danych
oraz dokumentacj´ technicznà obejmujàcà opis komunikacji i struktur wymiany danych z uczestnikami i systemami
organizatorów rynku oraz nowe procedury ewidencyjne,
jak równie˝ prototyp funkcjonalny obejmujàcy rozwiàzania
dla rynku kasowego.

A prototype of the system was built for the exchange of data
and technical documentation covering a description
of communication and data exchange structures with participants and market organiser systems, as well as new registration procedures and a business model to process
the cash market.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ w zwiàzku z du˝ym wzrostem liczby
rozliczanych transakcji i potrzebà obsługi rosnàcej liczby zawieszeƒ, zdecydowano o podj´ciu szeregu działaƒ
w obecnie funkcjonujàcym systemie, które zwi´kszyły
wydajnoÊç i usprawniły obsług´ zawieszeƒ.
Prowadzono prace zwiàzane z wdro˝eniem, m.in.:

It is worth underlining at the same time that as a result
of the large growth in the number of cleared transactions
and the need to process increased numbers of suspended
transactions, a decision was made to implement a range
of measures in the current system, which would increase
efﬁciency and improve fails management. Work was
carried out to implement, among others:

nowego algorytmu kontroli pokrycia w papierach
wartoÊciowych (na podstawie rozwiàzaƒ
planowanych do wprowadzenia w nowym systemie),

A new algorithm to control securities coverage
(on the basis of solutions which are planned
to be introduced in the new system),

nowej wersji oprogramowania do wyliczania
zobowiàzaƒ pieni´˝nych uczestników z tytułu
rozliczeƒ papierów wartoÊciowych, które
podniosło wydajnoÊç, umo˝liwiajàc przetwarzanie
zwi´kszajàcej si´ liczby danych,

A new version of software to calculate the cash
obligations of participants in respect of securities
settlement, which will increase efﬁciency and allow
for the processing of greater volumes of data,

modyﬁkacji i usprawnieƒ w oprogramowaniu
do obsługi po˝yczek automatycznych papierów
wartoÊciowych,
modyﬁkacji i usprawnieƒ w systemie wymiany
danych KDPW - ESDI, które podniosły wydajnoÊç
i niezawodnoÊç.
Prowadzono tak˝e prace zwiàzane z konﬁguracjà
i doskonaleniem działania zmodernizowanej platformy
systemu depozytowo-rozliczeniowego oraz prace
zwiàzane z usprawnieniem działania wdro˝onych wczeÊniej
rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych niezawodnoÊç i dost´pnoÊç
systemów.
Rozpocz´to prace zwiàzane z usprawnianiem wymiany
danych za pomocà komunikatów SWIFT w zakresie linków
typu „Free of Payment”. Planowane jest tak˝e rozpocz´cie
prac nad usprawnieniem i automatyzacjà obsługi po˝yczek
papierów wartoÊciowych.

The upgrade and improved efﬁciency of the
software used to process automatic securities
lending and borrowing,
The upgrade of the KDPW - ESDI data exchange
system, which increased efﬁciency and reliability.

Work is also being carried out on the conﬁguration and
improvement of the upgraded depository-settlement system
platform, and work on the conﬁguration and enhancement
of processes that were implemented earlier in order
to improve reliability and system access.
Work was begun on improving the exchange of data using
SWIFT messages for Free-of-Payment cross-border links.
Work is also planned on improving the straight-through-processing of securities lending and borrowing.
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eWidencja papieRóW WaRtoScioWych
W SyStemach uczeStniKóW
Opracowano zało˝enia do projektu prowadzenia depozytu
papierów wartoÊciowych na poziomie uczestników KDPW,
zmierzajàce do rezygnacji przez Krajowy Depozyt
z okreÊlania szczegółowych wymogów dotyczàcych sposobu prowadzenia ewidencji przez uczestników i wzorowania
prowadzonej przez nich ewidencji na opracowanych dla
własnych potrzeb, wewn´trznych planach kont i procedurach ewidencji, uwzgl´dniajàcych jedynie, okreÊlone przez
Krajowy Depozyt zasady odnoszàce si´ do rejestracji
papierów wartoÊciowych na prowadzonych rachunkach
papierów wartoÊciowych.

zmiany W SyStemie Wymiany danych pomiedzy
SyStemem depozytoWo-RozliczenioWym
a SyStemami uczeStniKóW
W ramach prac zmierzajàcych do stworzenia nowego kanału komunikacji z uczestnikami, słu˝àcego do interaktywnej wymiany komunikatów w trybie „on - line”, opracowano
prototyp rozwiàzania.

zintegRoWany SyStem zaRzadzania
RyzyKiem RozliczenioWym
Zintegrowany system zarzàdzania ryzykiem rozliczeniowym nowy system zarzàdzania ryzykiem zakłada ujednolicenie
metod zarzàdzania ryzykiem dla rynku kasowego
i terminowego, poprzez wprowadzenie dla obu rynków
dwustopniowego systemu gwarantowania, opartego
o depozyty zabezpieczajàce i fundusz rozliczeniowy,
który pozostanie funduszem wzajemnego gwarantowania.
Nowy system zakłada równie˝ znaczne udoskonalenie
metod zarzàdzania ryzykiem przez uczestników i klientów
komercyjnych, przy u˝yciu aplikacji dost´pnych na rynku,
słu˝àcych do wyznaczania depozytów zabezpieczajàcych
oraz analizy ryzyka portfela.
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the RegiStRation of SecuRitieS
in paRticipant SyStemS
Principles were formulated to allow securities depository
services to be managed at KDPW participant level, with the
aim of moving away from the rule that KDPW should deine
detailed requirements relating to the manner in which participants perform securities registration, so that participants will
be able to perform registration based on their own requirements, internal accounting structures and registration rules,
only needing to meet the rules deined by KDPW relating
to the registration of securities on the securities accounts
managed by them.

changeS to the SyStem uSed foR
data exchange BetWeen the depoSitoRy –
Settlement SyStem and SyStem paRticipantS
As part of work aimed at building a new communication
system with participants used for online interactive data
exchange, a prototype solution has been implemented.

integRated Settlement RiSK
management SyStem
The new risk management system will standardise the way
in which risk is managed in the cash and derivatives market
by introducing a two-tier guarantee system for both markets
based on margining and the Settlement Guarantee Fund,
which will remain a mutual guarantee system. The new
system will also signiicantly improve the way risk management is performed by participants and commercial clients,
using widely available applications used to calculate margins
and perform portfolio risk analysis.

Realizujàc plany wprowadzania nowych produktów i usług,
w ubiegłym roku wykonano, m.in. prace okreÊlajàce:

ROLE KRAJOWEGO DEPOZYTU
W PROCESIE PROXY VOTING
Kontynuujàc prace podj´te w roku 2005, opracowano
koncepcj´ pełnienia przez KDPW funkcji operatora platformy komunikacyjnej do obsługi procesów zwiàzanych
z wykonywaniem praw do głosowania przysługujàcych
akcjonariuszowi; przygotowano wst´pne zało˝enia systemu
obsługujàcego electronic proxy voting, bazujàcego
w pełni na komunikacji elektronicznej, dotyczàcej wyłàcznie
papierów zarejestrowanych na kontach w KDPW
i obejmujàcego przekazywanie uczestnikom systemu
depozytowo-rozliczeniowego wystandaryzowanych
informacji i dokumentów dotyczàcych zwoływanych przez
emitenta walnych zgromadzeƒ akcjonariuszy, wskazania
pełnomocnika, sposobu głosowania, wyników głosowaƒ
na WZA, dokumentów dost´pnych w systemie.

POPRAWE PŁYNNOSCI ROZLICZEN –
MECHANIZM SELF-COLLATERALISATION
W ramach prac studialnych dotyczàcych zwi´kszenia
płynnoÊci na rachunkach w DSP i potencjalnej roli KDPW
we wdro˝eniu nowych rozwiàzaƒ w tym obszarze, przeprowadzono analiz´ mechanizmów stosowanych w rozliczeniach rynku angielskiego, z udziałem CREST - CSD
oraz rynku francuskiego, z udziałem Euroclear France CSD. Analizowane rozwiàzania polegajà na wykorzystaniu
papierów b´dàcych w trakcie rozliczenia do wygenerowania dodatkowej płynnoÊci (dodatkowych Êrodków płatniczych dostarczanych przez banki centralne) poprzez
wykorzystanie tych papierów jako zabezpieczenia,
co umo˝liwi pokrycie zobowiàzania za zakupione,
b´dàce w rozliczeniu papiery, tzw. self - collateralisation.

OBSŁUGE INSTRUMENTÓW
RYNKU NIEPUBLICZNEGO
Opracowano i przekazano do Zwiàzku Banków Polskich
ostatecznà wersj´ Regulaminu Obsługi Systemu Dłu˝nych
Papierów WartoÊciowych.

PRZYGOTOWANIA DO WPROWADZENIA
KRÓTKIEJ SPRZEDAZY
W 2006 roku Minister Finansów powołał grup´ roboczà
„Rad´ Rozwoju Rynku Finansowego ds. po˝yczania papierów wartoÊciowych i krótkiej sprzeda˝y” (w skład której
wchodzi tak˝e przedstawiciel KDPW), której zadaniem jest
zidentyﬁkowanie barier i opracowanie zało˝eƒ do nowelizacji przepisów pozwalajàcych na aktywne funkcjonowanie
krótkiej sprzeda˝y. Wprowadzenie krótkiej sprzeda˝y
na nowych zasadach b´dzie wiàzało si´ z istotnym wzrostem ryzyka rozliczeniowego, dlatego Krajowy Depozyt
zaproponował mechanizmy zmniejszajàce to ryzyko oraz
przewiduje dodatkowe działania w ramach własnych
uregulowaƒ, które ten wzrost ryzyka powinny ograniczyç.

In order to implement plans to introduce new products
and services, the following work was performed in 2006
aimed at deﬁning:

THE ROLE OF KDPW
IN PROXY VOTING SERVICES
Continuing work that was initiated in 2005, a model was
formulated where KDPW would perform the role of operator
of a communication platform to process services relating
to the exercise of votes by shareholders at general meetings;
the initial principles of the electronic proxy voting system
were outlined, fully based on electronic messaging, relating
only to securities registered on KDPW accounts and involving
the sending to depository-settlement system participants
of standardised information and documents relating to
shareholders’ general meetings convened by issuers, designation of proxies, method of voting, general meeting voting
results and documents available in the system.

IMPROVING SETTLEMENT LIQUIDITY –
SELF-COLLATERALISATION MECHANISM
As part of analysis aimed at improving liquidity on cash
accounts within the Payment System Department of the
National Bank of Poland and the potential role of KDPW
introducing new solutions in this ﬁeld, a study was performed
to examine what tools are used in the settlement of the UK
market via CREST and the French market through Euroclear
France. The solution consists of using securities that have
already entered in the settlement process to generate
additional liquidity (additional cash provided by central
banks) by using these securities as collateral, which will allow
payment obligations to be met for securities that have been
purchased and have been introduced into the settlement
process – this is known as self-collateralisation.

PROCESSING OF INSTRUMENTS
FROM THE NON-PUBLIC M ARKET
The ﬁnal version of the Rules of the Debt Securities Processing System has been drafted and sent to the Polish Banking
Association.

PREPARATIONS UNDERWAY
FOR THE INTRODUCTION OF SHORT SELLING
In 2006, the Minister of Finance convened a special working
group: The Financial Market Development Council
on Securities Lending and Short Sales (which includes
a representative from KDPW), which is responsible for the
identiﬁcation of barriers and the formulation of rules
to amend legislation to allow for short selling to operate fully.
The introduction of short selling on the basis of new rules will
lead to a signiﬁcant growth in settlement risk, which is why
KDPW has proposed the introduction of mechanisms for risk
mitigation and will be preparing additional regulations which
will limit the growth of this risk.
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Jednym z głównych zadaƒ Krajowego Depozytu jest
zapewnienie najwy˝szego poziomu bezpieczeƒstwa
i stabilnoÊci całego systemu rozliczeniowego.
W zwiàzku z powy˝szym, w roku 2006 zakoƒczone zostały
prace dotyczàce oznaczania proilu potencjalnych strat
inansowych, który wraz z mapami ryzyka operacyjnego
stał si´ podstawà do podj´cia decyzji dotyczàcej sposobu
zarzàdzania ryzykiem oraz przygotowania projektu programu ubezpieczeniowego dla KDPW S.A., który realizowany
b´dzie w roku 2007.

One of the primary responsibilities of KDPW is ensuring
the highest level of security and stability of the whole
settlement system.
In the context of the above, in 2006, work was completed
to deine the proile of potential inancial losses, which,
together with an operational risk model, form the basis
of a risk management policy and preparation for an insurance program for KDPW, which will be realised in 2007.

Na przestrzeni 2006 roku, realizujàc przyj´tà polityk´
obni˝ania opłat, Rada Nadzorcza kilkakrotnie
podejmowała uchwały zmieniajàce Tabel´ Opłat KDPW.
W szczególnoÊci, majàc na uwadze rozwój rynku kapitałowego, jak równie˝ kontynuujàc polityk´ sukcesywnego
obni˝ania opłat pobieranych od uczestników KDPW,
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarzàdu, podj´ła uchwały
o obni˝eniu w roku 2007 opłat pobieranych
od uczestników Êrednio o 15%:

Throughout 2006, implementing the approved policy of fee
reductions, the KDPW Supervisory Board adopted many
resolutions changing the KDPW Table of Fees. In particular,
in order support the growth of the capital market, as well
as to continue the policy of successive reductions of fees
charged to KDPW participants, the Supervisory Board,
at the request of the KDPW Management Board, adopted
a resolution to lower the fees charged to participants by an
average of 15% in 2007. This includes:

opłaty naliczane zgodnie z Regulaminem KDPW
nale˝ne od uczestników obj´to 8% rabatem,
z wyłàczeniem opłat, w których partycypujà inni
uczestnicy oraz opłaty za zarzàdzanie Êrodkami
pieni´˝nymi wchodzàcymi w skład zabezpieczenia
po˝yczek papierów wartoÊciowych oraz opłat
specjalnych,
o 7% obni˝ono kluczowe opłaty zawarte w Tabeli
Opłat, czyli: opłaty za prowadzenie depozytu akcji,
z tytułu rozliczania transakcji zawartych na rynku
regulowanym, z tytułu rozliczenia posttransakcyjnego
i rozrachunku dokonanego w zwiàzku z takim
rozliczeniem oraz opłaty za rozliczanie transakcji
na kontraktach terminowych zawieranych na GPW.

Fees charged to participants according to the provisions
of the KDPW Rules of Operation were subject to a 8%
rebate, excluding those fees in which other participants
are involved and fees for the management of cash assets
that form the collateral for securities loans,
as well as special fees,
Key charges in the KDPW Table of Fees were lowered
by 7%, these being: fees for safekeeping of shares, fees
for the clearing of transactions executed in the regulated
market, fees for post-transaction clearing and related
settlement and fees for the clearing of futures transactions executed on the Warsaw Stock Exchange.

W roku 2006 Krajowy Depozyt uczestniczył w wielu procesach legislacyjnych, z których najistotniejsze znaczenie
dla działalnoÊci spółki majà prace nad: ustawà o nadzorze
nad rynkiem ﬁnansowym, nowelizacjami ustawy o obrocie
instrumentami ﬁnansowymi, ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów ﬁnansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zwiàzane sà z implementacjà dyrektyw
o rynkach instrumentów ﬁnansowych (MiFID – 2004/39/WE),
w sprawie adekwatnoÊci kapitałowej ﬁrm inwestycyjnych
i instytucji kredytowych (2006/49/WE), w sprawie harmonizacji wymogów dotyczàcych przejrzystoÊci informacji
o emitentach, których papiery wartoÊciowe dopuszczone sà
do obrotu na rynku regulowanym (2004/109/WE),
oraz dyrektywy w sprawie ofert przej´cia (2004/25/WE).
Krajowy Depozyt aktywnie uczestniczył w pracach Rady
Rozwoju Rynku Finansowego, proponujàc zmiany ustawowe majàce na celu usprawnienie funkcjonowania rynku
kapitałowego. Rada, powołana w 2006 roku przez Ministra
Finansów, ma za zadanie wspomaganie realizacji polityki
rozwoju w obszarze rynku ﬁnansowego.
W ramach powy˝szych nowelizacji KDPW S.A. zgłosił
szereg zagadnieƒ majàcych istotne znaczenie dla kształtu
polskiego rynku kapitałowego takich jak konta omnibus,
zmiany w zakresie funkcjonowania systemu rekompensat,
zmiany w zakresie krótkiej sprzeda˝y, utworzenie przez
Krajowy Depozyt struktury holdingowej, umo˝liwienie
rejestrowania w depozycie papierów wartoÊciowych innych
papierów, ni˝ zdematerializowane na podstawie ustawy
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi, uproszczenie
procedury rejestracji papierów wartoÊciowych w depozycie.
W 2006 roku KDPW S.A. uczestniczył tak˝e w pracach
nad kształtem aktów wykonawczych do nowych ustaw
regulujàcych funkcjonowanie rynku kapitałowego,
w szczególnoÊci nad rozporzàdzeniami Ministra
Finansów w sprawie:
obowiàzków sprawozdawczych w zakresie obrotu
papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez
Skarb Paƒstwa,
zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów
kapitałowych oraz maksymalnej wysokoÊci kredytów,
po˝yczek i wyemitowanych dłu˝nych papierów
wartoÊciowych w stosunku do kapitałów,
trybu i warunków po˝yczania maklerskich
instrumentów ﬁnansowych z udziałem ﬁrm
inwestycyjnych oraz banków powierniczych,
okreÊlenia warunków technicznych i organizacyjnych
dla ﬁrm inwestycyjnych i banków powierniczych,
szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia
działalnoÊci maklerskiej banku,
zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania
informacji przez niektóre podmioty prowadzàce
działalnoÊç maklerskà oraz rachunki papierów
wartoÊciowych,
szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli
podmiotów podlegajàcych nadzorowi Komisji
Papierów WartoÊciowych i Giełd,
rodzaju informacji, które mogà naruszyç słuszny
interes emitenta oraz sposobu post´powania emitenta
w zwiàzku z opóznianiem przekazania do publicznej
wiadomoÊci informacji poufnych.

In 2006, KDPW was involved in many legislative initiatives,
of which the most important for the company related
to work on the Law on Financial market supervision, as well
as work on amendments to the Law on Trading in ﬁnancial
instruments and Public offers and regulations governing the
introduction of ﬁnancial instruments to organised trading,
and public companies, which are related to the implementation of the EU directive on Markets in Financial Instruments
(MiFID – 2004/39/ EC); other work related to capital
adequacy requirements of investment ﬁrms and credit
institutions (2006/49/EC), the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers
whose securities are admitted to trading on a regulated
market (2004/109/ EC), and the directive on takeover bids
(2004/25/EC).
KDPW plays an active role in the work of the Financial
Market Development Council, proposing legislative amendments aimed at improving the operation of the capital market. The Council, formed in 2006 by the Ministry of Finance,
is responsible for supporting the realisation of a policy
for the development of the ﬁnancial market.
As part of the aforementioned amendments, KDPW has
prepared a range of proposals that will have a signiﬁcant
impact on the shape of the Polish capital market, such as
omnibus accounts, changes to the operation of the Investor
Compensation Scheme, changes to short selling rules, the
creation by KDPW of a holding structure, the ability
to register securities in the depository, other than securities
dematerialised on the basis of the Law on Trading in ﬁnancial instruments, and the simpliﬁcation of procedures for the
registration of securities in the depository.
In 2006, KDPW also participated in work on executive
instruments to new legislation governing the operation
of the capital market, in particular Decrees of the Minister
of Finance regarding:
Reporting obligations for trading in securities issued
by the State Treasury,
The scope and detailed rules for determining capital
requirements and the maximum amount of credits,
loans and debt securities issued in relation to capital,
The terms and conditions for loans of broker ﬁnancial instruments involving investment ﬁrms and custodian banks,
Deﬁning the technical and organisational requirements
for investment ﬁrms and custodian banks,
Detailed rules governing the organisational separation
of brokerage activities in banks,
The scope, manner, form and deadlines for delivering
information by certain entities performing brokerage
activities and managing securities accounts,
Special procedures for monitoring entities that are subject to supervision by the Financial Supervision Authority,
Types of information that may infringe the interests
of the issuer and the actions of an issuer following delays
in providing conﬁdential information to the public.
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Ponadto w roku ubiegłym Krajowy Depozyt brał udział
w pracach legislacyjnych nad:
nowelizacjà ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych oraz nad aktami
wykonawczymi do tej ustawy,
nowelizacjà ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz nad aktem wykonawczym do tej ustawy
- rozporzàdzeniem Rady Ministrów zmieniajàcym
rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu
powiadamiania Zakładu Ubezpieczeƒ Społecznych
przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy
z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej.
KDPW S.A. uczestniczył tak˝e w pracach nad projektami
nowych rozporzàdzeƒ Ministra Finansów w sprawie
warunków emitowania:
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In addition, in 2006, KDPW took part in legislative work on:
Amendments to the Law on Investment funds
of 27 May, 2004, as well as related executive
instruments,
Amendments to the Law on the Organisation and
operation of pension funds of 28 August, 1997
and the related executive instrument to this legislation
– a Decree of the Council of Ministers amending
the Decree on the method and deadline for informing
the Social Security Ofice (ZUS) by open-end pension
funds on the conclusion of an agreement with a member
and procedures for making transfer payments.
KDPW also took part in work on drafts of new Decrees
of the Minister of Finance on the terms and conditions
of issue of the following securities:

obligacji skarbowych oferowanych na przetargach,

Treasury bonds offered at auction,

obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeda˝y
detalicznej,

Treasury bonds offered for retail sale,

bonów skarbowych,
obligacji skarbowych oferowanych na rynkach
zagranicznych,
obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian´
zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa,
obligacji skarbowych uprawniajàcych do okreÊlonych
Êwiadczeƒ niepieni´˝nych.
Przygotowywano tak˝e uwagi lub opracowywano
odpowiedzi do Dokumentów Europejskich, wÊród których
znalazły si´:
projekt konwencji w sprawie harmonizacji prawa
materialnego w zakresie dotyczàcym papierów
wartoÊciowych przechowywanych przez poÊredników
(projekt realizowany w ramach Komitetu UNIDROIT),
kwestionariusz przygotowany przez Komisj´ Europejskà,
majàcy na celu zbadanie sposobu implementacji
w poszczególnych krajach członkowskich UE Dyrektywy
2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej w sprawie zabezpieczeƒ inansowych.
Ponadto prowadzono prace, które doprowadziły do
otwarcia dla Krajowego Depozytu kont w słowackim CSD
w celu umo˝liwienia jednoczesnego notowania akcji spółki
Asseco Slovakia na giełdach w Warszawie i w Bratysławie. W szczególnoÊci KDPW S.A. opracował propozycj´
zmian w prawie słowackim, które umo˝liwiałyby utworzenie
połàczenia pomi´dzy słowackim CSD, a Krajowym
Depozytem. KDPW S.A. brał równie˝ udział w pracach
majàcych na celu wypracowanie, w oparciu o regulacje
obecnie obowiàzujàce, bezpiecznej formuły uczestnictwa
Krajowego Depozytu w zagranicznych instytucjach
depozytowo - rozliczeniowych.

Treasury bills,
Treasury bonds offered in foreign markets,
Treasury bonds intended to substitute State Treasury
obligations,
Treasury bonds granting the right to predeined
non-pecuniary entitlements,

Comments and replies were also prepared in response
to European papers, which included:
A draft of a Convention on harmonised substantive rules
regarding securities held with an intermediary (a project
carried out as part of the UNIDROIT Committee),
A questionnaire prepared by the European Commission
aimed at examining the method of implementation
in each EU member state of EU Directive 2002/47/EC
of the European Parliament and European Council
on inancial collateral arrangements.
Moreover, work was also conducted leading to the opening
of an account in the Slovak central securities depository
for KDPW in order to enable the dual listing of shares
of Asseco Slovakia on the Warsaw and Bratislava stock
exchanges. In particular, KDPW prepared proposals
for amendments to Slovakian law to allow for the link
to be built between the Slovakian CSD and KDPW.
KDPW also participated in work aimed at formulating
a secure form of membership for KDPW in foreign
depository-settlement institutions based on regulations
currently in force.

Miniony rok charakteryzował si´ aktywnoÊcià
Krajowego Depozytu na arenie mi´dzynarodowej.
Przedstawiciele KDPW S.A. kontynuowali prace
w organizacjach zrzeszajàcych centralne depozyty
i izby rozliczeniowe całego Êwiata.

ANNA - Association of National
Numbering Agencies
ANNA zajmuje si´ zbieraniem i udost´pnianiem informacji
o kodach nadanych przez organizacje członkowskie.
Krajowy Depozyt regularnie uczestniczy w wymianie
informacji o papierach wartoÊciowych prowadzonej
przez ANNA Service Bureau.

ECSDA - European Central Securities
Depositories Association

2006 saw KDPW play an active role on the international
stage. Representatives of KDPW continued their work
in projects co-ordinated by central securities depository
and clearing house associations across the world.

ANNA - The Association of National
Numbering Agencies
ANNA collects and makes available information on securities
codes assigned by member organisations. KDPW regularly
participates in the exchange of information on securities
co-ordinated by the ANNA Service Bureau.

ECSDA - The European Central Securities
Depositories Association

W styczniu 2006 roku Krajowy Depozyt był gospodarzem
spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych
Depozytów, podczas którego ECSDA przyj´ła do swojego
grona 20 instytucji depozytowych z krajów centralnej
i wschodniej cz´Êci naszego kontynentu. Tym samym,
działajàce od 1998 roku Central and Eastern European
Central Securities Association (CEECSDA) – Stowarzyszenie
Centralnych Depozytów Wschodniej i Centralnej Europy
zakoƒczyło działalnoÊç. Poszerzona ECSDA stała si´
bardziej aktywnym forum dyskusji na temat kierunków
rozwoju europejskiego rynku kapitałowego, a przez to
równie˝ coraz powa˝niejszym partnerem w kontaktach
z organami Unii Europejskiej.

In January 2006, KDPW hosted a meeting of the European
Central Securities Depositories Association during which
ECSDA accepted as members 20 securities depositories
from central and eastern Europe. At the same time,
the Central and East European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association (CEECSDA) terminated
its activities. A new enlarged ECSDA became a more active
forum for discussion on the direction of evolution of the European capital market and became a more signiﬁcant partner
in relations with European Union bodies.

W ciàgu całego 2006 roku przedstawiciele Krajowego
Depozytu aktywnie uczestniczyli w pracach grup roboczych
działajàcych w ramach ECSDA:

Throughout 2006, representatives of KDPW were members
of ECSDA working groups:

WG1 - Risk Management and Audit - zajmujàcej si´
opracowywaniem zasad i standardów zarzàdzania
ryzykiem oraz audytem,

WG1 - Risk Management and Audit - responsible for
formulating principles and standards of risk management
and audit,

WG3 - Settlement Links - zajmujàcej si´ problematykà
rozliczeƒ transgranicznych oraz harmonizacjà zasad
zestawiania instrukcji rozliczeniowych,

WG3 - Settlement Links - responsible for examining
cross-border settlement and harmonisation of instruction
matching standards,

WG5 - Harmonisation - zajmujàcej si´ harmonizacjà
paneuropejskiego rynku kapitałowego,

WG5 - Harmonisation - responsible for the
harmonisation of standards for corporate actions,

WG6 - Communication - zajmujàcej si´, m.in.
przygotowaniem standardów komunikatów do rozliczeƒ
transakcji transgranicznych.

WG6 - Communication - responsible in particular
for preparing messaging standards for cross-border
transaction settlement.
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Ponadto przedstawiciele KDPW brali udział w pracach
ECSDA Task Force on Price Comparability oraz Task Force
on Access & Interoperability.

each - European Association

of Central Counterparty Clearing Houses

Organizacja zajmuje si´ przygotowaniem nowych
standardów i usług w zakresie CCP w instytucjach
rozliczeniowych. W ramach stowarzyszenia EACH,
przedstawiciele Krajowego Depozytu brali udział
w pracach nad treÊcià zapisów dokumentu
Code of Conduct.

ecB - European Central Bank
W minionym roku przedstawiciele KDPW S.A. uczestniczyli
w spotkaniach i dyskusjach zwiàzanych z planowanym
projektem Target 2 Securities. Przygotowano równie˝
ankiet´ ECB dotyczàcà Êrodków zapewniajàcych
terminowy rozrachunek, jak równie˝ dane statystyczne do
aktualizacji publikacji ECB „Blue Book” dotyczàcej Systemu
Rozrachunku Papierów WartoÊciowych (SSSs).

Smpg - Securities Market Practice Group
W ciàgu 2006 roku przedstawiciele Krajowego Depozytu
brali udział w pracach mi´dzynarodowych grup
SMPG Corporate Actions i SMPG Settlement and
Reconciliation, jednoczeÊnie KDPW, w ramach SMPG,
prowadzi lokalne grupy, podczas prac których omawiano,
m.in. praktyki rozliczeƒ transakcji typu repo i sell / buy-back
oraz przygotowano propozycj´ komunikatów MT564 dla
wypłaty dywidendy oraz odsetek, jak równie˝ dokument
„Obsługa zdarzeƒ korporacyjnych”

eSa - European SWIFT Alliance
Organizacja skupia 24 paƒstwa wykorzystujàce sieç
SWIFT. Podczas spotkaƒ omawiane sà przygotowywane
przez SWIFT dokumenty dotyczàce strategii działania,
wprowadzania nowych produktów, opłat itp. W ramach
struktur ESA działa kilka grup roboczych, w tym Securities
Working Group, w której pracuje przedstawiciel
Krajowego Depozytu.
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KDPW representatives also took part in the ECSDA Task
Force on Price Comparability and Task Force on Access
and Interoperability.

each - European Association

of Central Counterparty Clearing Houses

EACH is involved in creating new standards and services
for CCPs and clearing houses. Through its membership
of EACH, representatives of KDPW took part in formulating access and interoperability principles of the Code
of Conduct.

ecB - European Central Bank
In 2006, representatives of KDPW took part in meetings
and discussions on the planned TARGET2 Securities project.
An ECB questionnaire on assets used to safeguard timely
settlement was completed, as well as statistical data
prepared to update the ECB “Blue Book” on securities
settlement systems.

Smpg - Securities Market Practice Group
Throughout 2006, KDPW representatives took part in work
of the international SMPG Corporate Actions and SMPG
Settlement and Reconciliation groups. At the same time,
KDPW co-ordinates local national groups within the SMPG,
where discussions related to the settlement of repo and
sell/buy-back transactions and where principles governing
MT564 messages were proposed for dividend and interest
payments. Proposals for the processing of corporate actions
were also discussed.

eSa - European SWIFT Alliance
The organisation brings together 24 countries using the
SWIFT network. Discussions at meetings covered documents
being prepared by SWIFT relating to strategy, introduction
of new products and fees. There are several working groups
active within the ESA, including the Securities Working
Group, which includes a representative from KDPW.
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W roku 2007 oraz najbli˝szych latach, priorytetowym
celem Krajowego Depozytu b´dzie realizacja projektów
wspomagajàcych tworzenie regionalnego centrum obrotu
kapitałowego. WÊród planowanych na najbli˝szy okres
znajdujà si´:
prace zmierzajàce do harmonizacji mi´dzysystemowej,
w ramach której przewidywane jest, m.in.:
monitorowanie i analiza spełniania przez KDPW
mi´dzynarodowych standardów i rekomendacji,
udział w pracach zwiàzanych z usuwaniem barier
Giovanniniego oraz inicjowanie na polskim rynku
zmian z tym zwiàzanych; monitorowanie i udział
w pracach nad implementacjà Code of Conduct;
monitorowanie zmian prawa UE w zakresie wpływu
na infrastruktur´ depozytowo - rozliczeniowo rozrachunkowà KDPW; opracowanie modelu udziału
KDPW w systemie TARGET 2 i ewentualnie TARGET 2
Securities; analiz´ konsekwencji wprowadzenia
Dyrektywy MIFID oraz standaryzacj´ procedur
stosowanych przez KDPW SA w obsłudze papierów
zagranicznych notowanych na GPW,
prace nad uzyskaniem zdolnoÊci do współpracy
operacyjnej z innymi systemami europejskimi
i wprowadzenia zdalnego uczestnictwa innych
zagranicznych instytucji ﬁnansowych; wypracowanie
modelu uzupełnienia funkcjonalnoÊci KDPW
o funkcje bankowe,
modernizacja i wprowadzanie nowych usług poprzez
zmian´ systemów informatycznych, w tym kontynuacja
prac nad wdro˝eniem nowego systemu depozytowo rozliczeniowego oraz kompleksowego systemu
zarzàdzania ryzykiem rozliczeniowym; uruchomienie
komunikacji on-line do wymiany danych z systemami
uczestników; prowadzenie prac nad wdro˝eniem
interfejsu wymiany danych opartego o komunikaty
SWIFT oraz wdro˝enie automatyzacji wymiany danych
zwiàzanej z obsługà linków transgranicznych
Free of Payment; prowadzenie prac nad wdro˝eniem
zintegrowanego systemu klasy ERP (Enterprise Resource
Planning),

In 2007, as well as over the next few years, the main goal
of KDPW will be the realisation of projects supporting
the creation of a regional capital market centre.
Work planned for the near future includes:
System harmonisation, which will cover among others
the monitoring and analysis of how KDPW meets
international standards and recommendations;
work on the removal of the Giovannini barriers
and introducing related changes in the Polish market;
monitoring and taking part in work involving the
implementation of the Code of Conduct; monitoring
changes in European Union legislation that will affect
KDPW’s depository, clearing and settlement functions;
formulating a participation model for KDPW in the
TARGET 2 system and potentially in TARGET 2 Securities;
analysing the consequences of the implementation
of the MIFID Directive; and standardising procedures
used by KDPW for processing foreign securities listed
on the Warsaw Stock Exchange,
Achieving interoperability solutions with other European
systems and introducing remote membership for foreign
ﬁnancial institutions; preparing a business model
incorporating banking functions for KDPW,
Modernising and introducing new services through
the upgrade of IT systems, including continuing work
on the introduction of the new depository-settlement system and a comprehensive settlement risk management
system; introducing on-line communication for exchanging data with system participant; implementing
a data exchange interface based on SWIFT messaging
and straight through processing for cross-border
Free of Payment links; work on the introduction
of an integrated ERP system (Enterprise Resource
Planning),
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wprowadzanie nowych usług, w tym: wdro˝enie obsługi
instrumentów rynku niepublicznego; przygotowania
zwiàzane z planami wprowadzenia na rynek
zmienionych przepisów dotyczàcych krótkiej sprzeda˝y;
analiza i prace przygotowawcze do dokonywania
rozliczeƒ w Euro za poÊrednictwem NBP oraz
prowadzenie analiz i przygotowaƒ umo˝liwiajàcych
rozpocz´cie rozliczeƒ w Euro bezpoÊrednio
w systemie Target 2,
prace koncepcyjne zwiàzane z wprowadzeniem
nowych usług, w tym: opracowanie koncepcji
wymiany informacji z emitentami drogà elektronicznà
oraz modelu Êwiadczenia usług w zakresie obsługi
wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy
i Electronic Proxy Voting; analiza mo˝liwoÊci rozliczeƒ
w trybie nocnym,
wdro˝enie Polityki Bezpieczeƒstwa Informacji, w ramach
zarzàdzania ryzykiem operacyjnym, opracowanej
zgodnie z normà ISO/IEC 17799:2003, autocertikacj´
lub certyikacj´ zewn´trznà w stosunku do normy
PN-ISO/IEC 27001, a tak˝e prowadzenie prac
zwiàzanych z ubezpieczeniem od ryzyka operacyjnego,
działania wspierajàce prawidłowe funkcjonowanie
systemu rekompensat oraz analiza systemowa
i współpraca z instytucjami polskiego rynku
kapitałowego przy reformie systemu rekompensat.

a nnual RepoRt

Introducing new services, including: the processing
of non-public market instruments; preparations made
following planned changes to short selling regulations;
analysis and work involving preparation to perform
settlement in Euro via the National Bank of Poland
and preparation for settlement in Euro directly
in the TARGET 2 system,
Preparing models for new services, including: electronic
data exchange with issuers and proxy voting services
(including electronic proxy voting); examination of the
feasibility of night settlement cycles,
Implementing a data protection policy as part of
operational risk management, formulated according
to ISO/IEC 17799:2003 norms, autocertiication
or external certiication as regards PN-ISO/IEC 27001
norms, as well as preparation for operational
risk insurance,
Supporting the proper operation of the Investor
Compensation Scheme and system analysis
and co-operation with other Polish capital market
institutions with a view to reforming the Scheme.
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Uczestnicy
Participants
Emitenci
Issuers
Przechowywanie papierów wartoÊciowych
Safekeeping of securities
Rozliczenia
Clearing and Settlement
Rozliczenia na rynku kasowym
Clearing and Settlement in the Cash Market
Rozliczenia na rynku terminowym
Clearing and Settlement in the Derivatives Market
Operacje na papierach wartoÊciowych
Corporate Actions
Współpraca z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi
Co-operation with foreign central securities depositories
Zarzàdzanie Funduszem Rozliczeniowym
Management of the Settlement Guarantee Fund
Zarzàdzanie Systemem Rekompensat
Management of the Investor Compensation Scheme
Zarzàdzanie Funduszem Gwarancyjnym
Management of the Pension Garantee Fund
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu depozytowo - rozliczeniowego
Supervision of the depository - settlement system

1999

2000

In 2006, there were 60 direct participants entered in the
KDPW participant register (of which 56 were domestic participants, mainly banks and brokerage houses, and 4 foreign
participants).

Liczba uczestnikow bezpoÊrednich
Number of direct participants

2001

2002

2003

2004

2005

60

62

61

60

66

72

1998

79

75

1997

80
75

W 2006 roku wpisanych do rejestru Krajowego Depozytu
było 60 uczestników bezpoÊrednich (56 uczestników krajowych, głównie banki i biura maklerskie oraz 4 uczestników
zagranicznych).

2006

Zródło / Source KDPW S.A.
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W roku 2006 KDPW przyjàł i zarejestrował akcje 51
uczestników w typie Emitent. W grudniu 2006 roku ogólna
liczba uczestników wyst´pujàcych w typie Emitent wynosiła
361 (346 Emitentów krajowych i 15 zagranicznych).

261

267

277

272

283

1999

2000

2001

2002

2003

174

239

308

332

361

In 2006, KDPW admitted and registered the shares
of 51 participants holding the status of issuer. In December
2006, the overall number of participants with the status
of issuer totalled 361 (including 346 Polish issuers
and 15 foreign issuers).

1997

1998

Liczba zarejestrowanych emitentów
Number of registered issuers

2004

2005

2006

Zródło / Source KDPW S.A.

W 2006 roku w porównaniu do 2005 roku:

When compared with 2005, in 2006:

1997

1998

191,90

137,40

108,10

100,00

123,10

112,70

66,80

40,19

280

278,40

397,23

434

474

469

The number of share issues registered in KDPW fell from
474 to 469, whereas the capitalisation of shares registered rose from 278.4 billion PLN to 397.23 billion PLN,

472

464

460

421

451

477

liczba emisji akcji zdeponowanych w Krajowym
Depozycie zmalała z 474 do 469 a kapitalizacja
zdeponowanych akcji wzrosła z 278,4 mld zł do 397,23
mld zł,

Liczba zdeponowanych emisji akcji
Number of share issues registered

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kapitalizacja zdeponowanych
emisji akcji [mld zł]
Capitalisation of share issues
registered [billions of PLN]

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji
Number and capitalisation of share issues registered
Zródło / Source KDPW S.A.

wzrosła liczba emisji zdeponowanych obligacji
skarbowych ze 152 do 161 a ich kapitalizacja wzrosła
z 286,9 mld zł do 324,25 mld zł,

1997

1998

1999

2000

Liczba zdeponowanych emisji
obligacji skarbowych
Number of Treasury bond
issues registered

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji skarbowych
Number and capitalisation of Treasury bond issues registered
Zródło / Source KDPW S.A.

161

152

138

191,8
132

161,4
123

129,4

109

95,9

86

71,1

75

59
45,1

47
29,0

235,6

286,9

324,25

The number of Treasury bond issues registered in KDPW
rose from 152 to 161 and their capitalisation rose
from 286.9 billion PLN to 324.25 billion PLN,

2006

Kapitalizacja zdeponowanych
obligacji emisji skarbowych [mld zł]
Capitalisation of Treasury bonds
registered [billions of PLN]
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spadła liczba emisji zdeponowanych obligacji
pozaskarbowych z 59 do 54 przy kapitalizacji 11,25
mld zł.

11,25

2002

11,1

2001

12,2

2000

12,8

12
13,7

1999

14,8

13,16

18

10

4

9

1997

2003

2004

2005

2006

0,13

Kapitalizacja zdeponowanych
obligacji pozaskarbowych [mld zł]
Capitalisation of non-Treasury bonds
registered [billions of PLN]

2

Liczba zdeponowanych emisji
obligacji pozaskarbowych
Number of non-Treasury bond
issues registered

0,12

13,14

53

54

59

69

The number of non-Treasury bond issues registered in
KDPW fell from 59 to 54 with capitalisation totalling
11.25 billion PLN.

1998

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych
Number and capitalisation of non-Treasury bond issues registered
Zródło / Source KDPW S.A.

KDPW zarejestrował 44 nowe serie obligacji Skarbu
Paƒstwa oraz 8 nowych serii obligacji spółek b´dàcych
ju˝ uczestnikami KDPW.

KDPW registered 44 new series of Treasury bonds
and 8 new series of bonds of companies that were
already KDPW participants.

Na koniec 2006 roku globalna kapitalizacja obligacji
zarejestrowanych w KDPW wynosiła 335 510 671 121 zł,
co oznacza wzrost o około 12,58% w stosunku do koƒca
roku 2005.

At the end of 2006, the total capitalisation of bonds
registered in KDPW amounted to 335 510 671 121 PLN,
which is an increase of about 12.58% when compared with
the end of 2005.

W 2006 roku zarejestrowano 12 serii certyikatów funduszy
inwestycyjnych zamkni´tych oraz 58 serii praw do akcji,
umo˝liwiajàcych obrót wtórny przed zarejestrowaniem
w sàdzie podwy˝szenia kapitału zakładowego. Zarejestrowano tak˝e 1 seri´ listów zastawnych wyemitowanych
przez BPH Bank Hipoteczny S.A.

In 2006, 12 series of investment fund certiicates of closedend funds and 58 series of subscription rights, that enable
secondary trading prior to the registration of a share capital
increase in the commercial court. 1 series of mortgage
bonds issued by BPH Bank Hipoteczny S.A. were also
registered.

Na wniosek Ministra Finansów nadane zostały kody ISIN
dla 46 emisji bonów skarbowych.
Na podstawie odr´bnych umów zawartych pomi´dzy
KDPW a Pioneer Pekao TFI SA – jednostkom uczestnictwa,
zbywanym przez Fundusze Inwestycyjne utworzone przez
powy˝sze TFI, nadane zostały 3 kody ISIN oraz pomi´dzy
KDPW a Union Investment TFI SA – jednostkom uczestnictwa zbywanym przez Fundusze Inwestycyjne utworzone
przez powy˝sze TFI – nadane zostały 3 kody ISIN.

At the request of the Minister of Finance, ISIN codes were
assigned to 46 issues of Treasury bills. On the basis
of separate agreements concluded between KDPW and
Pioneer Pekao TFI S.A. – fund participation units, sold by
investment funds established by the aforementioned TFI,
were assigned 3 ISIN codes. At the same time, on the basis
of agreements concluded between KDPW and Union Investment TFI S.A. – fund participation units, sold by investment
funds established by this TFI, were assigned 3 ISIN codes.

W roku 2006 KDPW przeprowadził 11,6 mln operacji
ewidencyjnych na rynku kasowym. W porównaniu z rokiem
ubiegłym liczba ta wzrosła o około 122%, a łàczna liczba
tych transakcji wyniosła około 6 bln zł.

In 2006, KDPW processed 11.6 million registration
operations in the cash market. This is an increase of about
122% when compared with the previous year, while the total
number of these transactions amounted to about 6000
billion PLN.

W 2006 roku Krajowy Depozyt rozliczył na rynku pierwotnym transakcje o wartoÊci 69,6 mld zł, natomiast na rynku
wtórnym obroty o wartoÊci 12 260,3 mld zł.

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

In 2006, KDPW settled transactions in the primary market
with a value of 69.6 billion PLN, while on the secondary
market, the value of settled transactions stood at 12 260.3
billion PLN.

7,7

14,4

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

16,8

20,2

30,0

48,7

54,7

61,9

71,8

69,6

WartoÊç rozliczonych transakcji i obrotów
Value of settled transactions and turnover

Z obrotów rozliczonych na rynku wtórnym, obroty rozliczone na rynku kasowym wzrosły z 7 673,7 mld zł do 11 869,
6 mld zł, a obroty rozliczone na rynku terminowym wzrosły
z 238,2 mld zł do 390,7 mld zł.

1997

104,8

1998

261,5

1999

283,4

2000

2001

2002

573,6

1038,6

2090,5

2003

3746,1

2004

3738,5

2005

7911,9

2006

12260,3

Zródło / Source KDPW S.A.

Of the turnover settled in the secondary market, turnover in
the cash market rose from 7 673.7 billion PLN to 11 869. 6
billion PLN, whereas turnover in the derivatives market rose
from 238.2 billion PLN do 390.7 billion PLN.
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104,8

Rynek kasowy
Cash market
Rynek terminowy
Derivatives market

[mld zł]
[billions of PLN]
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1997

260,9

1998

0,6

277,1

1999

6,4

514,9

940,0

2013,1

58,6

2000

98,6

2001

77,4

2002

3630,4

116,3

2003

3612,9

125,6

2004

7673,7

238,2

2005

11869,6

390,7

2006

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

Zródło / Source KDPW S.A.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

104,8

260,9

277,1

514,9

940,0

2013,1

Rynek regulowany [mld zł]
Regulated market [billions of PLN]

77,3

81,6

101,6

186,2

92,2

72,4

Rynek nieregulowany [mld zł]
Non-regulated market [billions of PLN]

27,6

179,3

175,5

328,7

847,8

1940,7

-

0,6

6,4

58,6

98,6

77,4

Rynek kasowy, w tym [mld zł]:
Cash market including [billions of PLN]:

Rynek terminowy [mld zł]
Derivatives market [billions of PLN]

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

2003

2004

3630,4

3612,9

108,9

139,6

209,1

352,9

3473,3

7464,6

11516,8

125,6

238,2

390,7

3521,4

116,3

2005

7673,7

2006

11869,6

Zródło / Source KDPW S.A.

The total capitalisation of shares registered in KDPW
amounted to 390 942 334 502 PLN, showing an increase
of about 41.66% when compared with the previous year.

W roku 2006 przeprowadzono równie˝ rejestracj´ akcji
w trybie uproszczonym – akcje wyemitowane w ramach
warunkowego podwy˝szania kapitału zakładowego zostały
przyj´te do Depozytu bez okreÊlania liczby w uchwale
Zarzàdu KDPW, a kolejne rejestracje nast´powały
jedynie na podstawie wniosku emitenta i Aneksu do Listu
ksi´gowego – przeprowadzono 49 takich operacji.
Dodatkowo przeprowadzono 581 operacji rozliczeniowych
dotyczàcych rejestracji akcji spółki Netia S.A., w zwiàzku
z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych lub obligacji
z prawem pierwszeƒstwa.

In 2006, shares were also registered using simpliﬁed
procedures – shares issued as part of a conditional capital
increase were admitted to KDPW without the need to specify
their number in a Resolution of the KDPW Management
Board, while subsequent registrations took place only on the
basis of an application from the issuer and an Annex to the
issue letter. 49 such operations were performed. Moreover,
581 settlement operations were carried out relating to the
registration of Netia S.A. shares following the exercise
of subscription warrants or bonds with priority rights.

2002

2003

2004

6 895

2001

5 573

2000

4 640

1999

4 061

4 599

1998

4 756

4 209

1997

4 875

4 572

13 941

Ogólna kapitalizacja akcji zarejestrowanych w KDPW
wynosiła 390 942 334 502 zł i w porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosła o około 41,66%.

2005

2006

Zródło / Source KDPW S.A.

2001

2002

1 931,2

2000

1 928,0

1999

1 093,9

181,9

1998

549,3

171,6

1997

331,4

87,5

4 027,8

6 199,7

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

2003

2004

2005

2006

Zródło / Source KDPW S.A.

WartoÊç transakcji rozliczonych przez KDPW [mld]
Turnover of transactions and Treasury bond auctions, cleared in KDPW [billions]
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In 2006, the number of transactions settled by KDPW rose
when compared with the previous year from 6 895 million
to 13 941 million. The turnover of settled transactions also
increased from 4 027.8 billion PLN to 6 199.7 billion PLN.

416
2006

Liczba transakcji i przelewów posttransakcyjnych
zawieszonych
Number of suspended transactions
and post-transaction transfers

1999

2000

63

2005

26

2004

36

2003

55

2002

33

2001

142

1641
2000

526

353

763
1999

93

1998

184

1997

1113

423

3928

8218

2307

W 2006 roku liczba transakcji rozliczonych przez Krajowy
Depozyt wzrosła w porównaniu do roku 2005 z 6 895 mln
do 13 941 mln. Zwi´kszyła si´ równie˝ wartoÊç rozliczonych
transakcji z 4 027,8 mld zł do 6 199,7 mld zł.
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2001

2002

2003

2004

2005

Liczba operacji automatycznych po˝yczek papierów
wartoÊciowych
Number of automatic securities loans processed

Zródło / Source KDPW S.A.

Zródło / Source KDPW S.A.

In 2006, KDPW processed 11.6 million registration
operations in the cash market. This is an increase of about
122% when compared with the previous year, while the total
number of these transactions amounted to about
6 000 billion PLN.

2001

2002

¸àczna wartoÊç wszystkich operacji dokonanych w KDPW [mld zł]
Total turnover of all operations performed in KDPW

2 020,8

2000

1 984,9

396,0

1999

1 134,9

218,1

1998

590,9

201,6

108,9

4 207,5

6 446,1

W roku 2006 KDPW przeprowadził 11,6 mln operacji
ewidencyjnych na rynku kasowym. W porównaniu z rokiem
ubiegłym liczba ta wzrosła o około 122%, a łàczna liczba
tych transakcji wyniosła około 6 bln zł.

1997

2006

2003

2004

2005

2006

Zródło / Source KDPW S.A.

In 2006, total futures turnover amounted to 6 680 382,
a ﬁgure higher by about 20% over the previous year.

1998

0,208

0,024

1,516

Zródło / Source KDPW S.A.

3,609

4,232
3,175

3,750

5,379

6,386

Łàczne obroty w kontraktach terminowych w roku 2006
wyniosły 6 680 382 i były wy˝sze od obrotów w roku
poprzednim o około 20%.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1998

Zródło / Source KDPW S.A.

125,6

116,2
77,4

6,4

0,6

58,6

98,6

238,2

390,7

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

1999

2000

2001

2002

2003

2004

WartoÊç obrotu rozliczonego na rynku terminowym [mld zł]
Turnover cleared in the derivatives market [billions of PLN]

2005

2006
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Na koniec 2006 roku w obrocie znajdowały si´
po 3 serie kontraktów futures na indeksy WIG20, TECHWIG i MIDWIG, po 5 serii kontraktów na USD i EURO,
po 3 serie kontraktów na akcje 10 spółek, jedna seria
jednostek indeksowych na WIG20, 100 serii opcji
na indeks WIG20, 290 serii opcji na akcje oraz 2 serie
kontraktów terminowych na akcje z dostawà.
W roku 2006 odnotowano rekordowy wzrost wolumenu
obrotów na kontraktach terminowych na WIG20. Osiàgnàł
on liczb´ 6 190 371 kontraktów i był wy˝szy o 20% od
wolumenu obrotów na kontraktach WIG20 w roku 2005.
W pozostałych kontraktach indeksowych – TECHWIG
i MIDWIG – nie odnotowano du˝ych obrotów. Liczba
kontraktów na MIDWIG wyniosła 1 656 i była ni˝sza od
wolumenu tych kontraktów w roku 2005, natomiast liczba
kontraktów na TECHWIG wyniosła 13 419 i była wy˝sza
o około 76% w stosunku do poprzedniego roku.
Na przestrzeni roku 2006 zmniejszyła si´ liczba kontraktów
na Jednostki Indeksowe (MW20) i wyniosła 18 265 kontraktów. W minionym roku zmalała tak˝e liczba kontraktów
na waluty. Łàcznie dla obu walut USD i EUR, liczba kontraktów terminowych wyniosła 3 144 i była prawie dwukrotnie
ni˝sza od wolumenu kontraktów na walutach w roku 2005.
W przypadku kontraktów terminowych na akcje nastàpił
spadek o 34% liczby kontraktów w stosunku do roku
poprzedniego i wynosił 112 824 kontrakty. W opcjach
na indeks WIG20 zawarto 316 840 kontraktów,
co stanowi o 26% wi´cej ni˝ w roku 2005.

a nnual RepoRt

At the end of 2006, there were 3 series of futures based
on the WIG20, TECHWIG and MIDWIG indices being
traded, 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 100 series of WIG20 index options, as well as 290
series of share options and 2 series of futures for shares with
delivery.
2006 saw record trading volumes for WIG20 futures. These
totalled 6 190 371 futures contracts, an increase of 20%
over the igure for 2005. Turnover for futures based on the
remaining indices – the TECHWIG and MIDWIG indices
– was low. The number of MIDWIG futures contracts
amounted to 1 656 and was lower than the volume total
for 2005.
On the other hand, the number of TECHWIG futures
contracts stood at 13 419, which was an increase of about
76% in relation to the total for 2005.
In 2006, trading in MW20 index participation units fell
to 18 265 contracts. There was also a fall in the number
of currency futures traded. For both USD and EUR currency
futures together, the number of futures contracts stood
at 3144 , which was almost twice as low as the volume total
for currency futures in 2005.
For share futures, there was a fall of 34% in the number
of contracts in relation to the previous year, with the total
amounting to 112 824 contracts. For WIG20 index options,
316 840 contracts were traded, an increase of 26% over
the igure for 2005.

W odniesieniu do instrumentów wprowadzonych do obrotu
w roku 2006 zanotowano – w kontraktach terminowych
na obligacje z dostawà – obroty w wysokoÊci 12 875
kontraktów. W opcjach na akcje wprowadzonych do obrotu
w IV kwartale, wolumen obrotu wyniósł 10 988 kontrakty.

As regards instruments introduced to trading in 2006,
for bond futures with delivery, there were 12 875 contracts
traded. For share options introduced to trading in the 4th
Quarter of 2006, turnover totalled 10 988 contracts.

Na koniec 2006 roku status Generalnego Uczestnika
Rozliczajàcego posiadało 27 podmiotów wyst´pujàcych
łàcznie w 69 typach uczestnictwa. Zwykłych Uczestników
Rozliczajàcych było w roku 2006 - 3 (3 typy uczestnictwa).
Łàczne przychody z tytułu opłat za rejestracj´ transakcji
wyniosły 10 785 113,13 zł i były o 8% wy˝sze od przychodów z roku poprzedniego. Wzrosła tak˝e, o około 16%
liczba kont indywidualnych i na koniec 2006 roku wynosiła
49 451.

At the end of 2006, there were 27 entities holding the status
of general clearing member, with a total of 69 types of participation types. There were 3 ordinary clearing members
in 2006, with 3 participation types.
Total revenues from fees for the registration of transactions
amounted to 10 785 113.13 PLN, 8% higher than revenues
for 2005. The number of individual accounts also increased
by about 16% and at the end of 2006, these amounted
to 49 451.

Na przestrzeni 2006 roku KDPW zrealizował nast´pujàce
operacje na papierach wartoÊciowych:

In 2006, KDPW processed the following corporate actions:

92 operacje dywidendy oraz poÊredniczył
w przekazaniu wypłacanych kwot uczestnikom KDPW.
Ogólna kwota wypłaconej dywidendy wyniosła
około 8,80 mld zł, około 707 tys. EUR oraz
około 137,4 mln HUF,

92 dividend payments and transferred them to KDPW
participants. The total dividends paid out amounted
to about 8.80 billion PLN, 707 thousand EUR
and 137,4 million HUF,

42 operacje realizacji podwy˝szenia kapitału akcyjnego
krajowych emitentów z zachowaniem prawa poboru,
1 operacj´ realizacji podwy˝szenia kapitału akcyjnego
zagranicznego emitenta z zachowaniem prawa poboru,
14 operacji wymiany akcji,
2 operacje zmiany wartoÊci nominalnej,

42 operations involving the raising of share capital
of domestic issuers, while retaining pre-emptive rights,
1 operation involving the raising of share capital
of a foreign issuer, while retaining pre-emptive rights,
14 share exchange operations,
2 operations involving changes to the nominal value,

1 operacj´ zamiany akcji w wyniku łàczenia spółek,

1 operation involving the exchange of shares following
a company merger,

123 operacje asymilacji akcji, 12 operacji asymilacji
po konwersji oraz 33 operacje konwersji akcji na akcje
imienne na okaziciela,

123 assimilation operations, 12 assimilation operations
following conversions and 33 conversions of registered
shares into bearer shares,

81* operacji wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji
Skarbu Paƒstwa na kwot´ 47,3 mld zł,

81* redemptions and interest payment operations
involving Treasury bonds for a total of 47,3 billions
of PLN

93* operacje wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji
oraz listów zastawnych na kwot´ 1,1 mld zł,
operacje wycofania z KDPW 22 emitentów oraz
ich papierów wartoÊciowych,
operacje umorzenia i wykupu dotyczàce akcji /
obligacji / certyﬁkatów, w tym: 8320 operacji
wykonywania dyspozycji przedterminowego wykupu
oraz dyspozycji sukcesywnego umarzania obligacji
Skarbu Paƒstwa w zwiàzku z ich wykupem, 41 operacji
okreÊlenia ostatecznej liczby obligacji polegajàcych
na umorzeniu obligacji nie sprzedanych w terminie ich
oferowania, 15 operacji umorzenia akcji, 3 operacje
umorzenia obligacji spółek, 83 operacje wykupu
certyﬁkatów inwestycyjnych,
885 operacji zwiàzanych z automatycznym uznaniem
kont dla obligacji, 12 operacji przyj´cia cz´Êci obligacji
pod istniejàcy kod, 51 operacji rozliczenia przetargów
zwykłych i uzupełniajàcych obligacji hurtowych,
54 operacje rozliczenia przetargów zamiany obligacji,
365 operacji zwiàzanych ze zmianà wartoÊci
nominalnej obligacji.

*operacje liczone wg dnia ustalenia praw,
operacja wykupu liczona pojedyƒczo

93* redemptions and interest payment operations
involving bonds and mortgage bonds for a total
of 1,1 billions of PLN,
The withdrawal of 22 issuers from KDPW, together
with their securities,
Cancellations and redemptions relating to shares /
bonds / certiﬁcates, including: 8320 operations involving
early redemption and successive cancellation
of Treasury bonds following their redemption;
41 operations relating to determining the ﬁnal number
of bonds, consisting of the cancellation of bonds not
sold during their offer period; 15 share cancellation
operations, 3 corporate bond cancellations,
83 investment certiﬁcate redemptions,
885 operations involving the automatic crediting of bond
accounts; 12 operations involving admitting part
of a securities issue with their existing ISIN;
51 settlements of ordinary and supplementary wholesale
bond auctions; 54 settlements of bond exchange
auctions; 365 operations involving changing the nominal
value of bonds.
* operations calculated on record date,
redemption calculated on the basis of single count
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Na koniec 2006 roku Krajowy Depozyt posiadał
połàczenia operacyjne z nast´pujàcymi instytucjami
depozytowo-rozliczeniowymi:

At the end of 2006, KDPW had established operational links
with the following central securities depositories:

Oesterreichische Kontrollbank – OeKB,

Oesterreichische Kontrollbank – OeKB,

Clearstream Banking Luxemburg – CBL,

Clearstream Banking Luxembourg – CBL,

Központi Elszámolöház ès Értéktár Rt. – KELER,

Központi Elszámolöház ès Értéktár Rt. – KELER,

Centralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S. – CDCP,

Centralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S. – CDCP,

Euroclear Bank,

Euroclear Bank,

poprzez które obsługiwane były nast´pujàce papiery
wartoÊciowe:

The links are used to process the following securities:

OeKB: Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), Sky Europe,

OeKB: Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), Sky Europe,

KELER: Borsodchem Rt, MOL Rt,

KELER: Borsodchem Rt, MOL Rt,

Clearstream Banking Luxemburg: BMP AG, CEDC,
CEZ A.S., Pegas Nonwovens SA, obligacje CITIBANK
N.A., obligacje Deutsche Bank AG, papiery dłu˝ne
BNP Paribas – Certyﬁkaty Witalis,

Clearstream Banking Luxembourg: BMP AG, CEDC,
CEZ A.S., Pegas Nonwovens S.A., CITIBANK N.A.
bonds, Deutsche Bank AG bonds, BNP Paribas debt
securities – Witalis certiﬁcates,

Centralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S.
– Asseco Slovakia A.S.,

Centralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S.
– Asseco Slovakia A.S.,

Dodatkowo w 2006 roku obsługiwane były przez CREST
akcje spółki IVAX Corp. W efekcie operacji połàczenia tej
spółki z izraelskà spółkà TEVA, nastàpiło wyrejestrowanie akcji IVAX z depozytu papierów wartoÊciowych oraz
zamkni´cie konta KDPW przez CREST.

Additionally, in 2006, shares of IVAX Corp were settled via
CREST. However, following the merger of the company with
the Israeli-based TEVA, Ivax shares were deregistered from
the depository and the KDPW account in CREST was closed.
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Najistotniejsze wydarzenia zwiàzane z obsługà połàczeƒ
operacyjnych KDPW z zagranicznymi depozytami, to:
operacja połàczenia spółki IVAX z izraelskà
spółkà Teva,
dostosowawcze zmiany systemowe zwiàzane z obsługà
praw z papierów w´gierskich,
wypłaty dywidend z akcji spółek w´gierskich
wynikajàcych z podziału zysku za lata 2004– 2005,
wypłata dywidendy z akcji spółki Bank Austria
Creditanstalt,
rejestracja obligacji strukturyzowanych niemieckiego
emitenta Deutsche Bank AG oddział w Londynie,
rejestracja akcji słowackiego emitenta Asseco Slovakia,
A.S.,
podwy˝szenie kapitału zakładowego z zachowaniem
prawa poboru austriackiej spółki Sky Europe,
rejestracja akcji czeskiego emitenta CEZ
(transfery akcji sà rozliczane za poÊrednictwem
Clearstream Banking Luxemburg),
rejestracja akcji amerykaƒskiego emitenta CEDC
(transfery akcji sà dokonywane za poÊrednictwem
Clearstream Banking Luxemburg),
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The most signiicant events related to the operational links
between KDPW and foreign central securities depositories
include:
The merger of Ivax with Teva,
Adapting the system to process Hungarian
securities rights,
Payment of dividends from shares of Hungarian companies as a result of proit sharing for 2004 and 2005,
Dividend payment from shares
of Bank Austria Creditanstalt,
Concluding an agreement with the central securities
depository of Slovakia and the registration of shares
of the Slovakian issuer Asseco Slovakia, A.S.,
The registration of structured bonds issued by the
German issuer Deutsche Bank AG, London, branch
Raising share capital while retaining pre-emptive rights
of the Austrian company Sky Europe,
The registration of shares issued by the Czech issuer CEZ
(share transfers are settled via Clearstream Banking
Luxembourg),
The registration of shares issued by the Luxembourg
issuer Pegas Nonwovens,

rejestracja akcji luksemburskiego emitenta Pegas
Nonwovens,

The registration of BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
debt securities,

rejestracja papierów dłu˝nych BNP Paribas Arbitrage
Issuance B.V.,

Processing a redemption offer for Borsodchem shares
via KELER, the Hungarian central securities depository,

przeprowadzenie oferty odkupu akcji Borsodchem
za poÊrednictwem w´gierskiej izby depozytowo rozliczeniowej KELER,

The withdrawal of Citibank N.A bonds from safekeeping
in the depository.

wycofanie z depozytu papierów wartoÊciowych obligacji
wyemitowanych przez Citibank N.A.

W roku 2006 KDPW przeprowadzał codziennie
aktualizacj´ wpłat do cz´Êci podstawowej wyodr´bnionych
funkcjonalnie cz´Êci Funduszu Rozliczeniowego:

In 2006, KDPW performed daily updates of contributions
to the basic reserve of the separate functional parts
of the Settlement Guarantee Fund:

Funduszu Gwarantowania Rozliczeƒ Transakcji
Giełdowych,

The Guarantee Fund for the Settlement of Stock Exchange Transactions,

Funduszu Gwarantowania Rozliczeƒ Rynku CeTO,

The Guarantee Fund for the Settlement of CeTO
Market Transactions,

Funduszu Gwarantowania Rozliczeƒ Giełdowych
Transakcji Terminowych.

The Guarantee Fund for the Settlement of Stock
Exchange Derivatives Transactions.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

44,5

51,3

114,1

41,7

84,8

87,7

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

1,7

1,4

1,37

0,7

0,6

0,67

FG Rozliczeƒ Giełdowych Transakcji Terminowych [mln zł]
The G.F for the Settlement of Stock Exchange
Derivatives Transactions [millions PLN]

11,1

6,2

6,9

8,0

13,4

44,3

FG Rozliczeƒ Transakcji Giełdowych [mln zł]
The G.F for the Settlement
of Stock Exchange Transactions [millions PLN]

Suma wpłat do Funduszu Rozliczeniowego
Total contributions to the Settlement Guarantee Fund
Zródło / Source KDPW S.A.

R apoRt Roczny

a nnual RepoRt

W roku 2006 stan wpłat uczestników do funkcjonalnie
wyodr´bnionych cz´Êci Funduszu Rozliczeniowego
kształtował si´ nast´pujàco:

In 2006, the contributions paid in by participants
to the separate functional parts of the Settlement
Guarantee Fund amounted to the following:

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Stan przeci´tny
Average level

Stan minimalny
Minimum level

Stan maksymalny
Maximum level

FG RTG / GF SSET

127 609 987,37

55 086 731,61

230 763 325,26

FG RGTT / GF SCMT

24 292 237,54

13 315 745,38

46 784 713,35

FG RRCTO / GF SSEDT

890 468,51

600 000,00

2 535 921,66

Zródło / Source KDPW S.A.

W 2006 roku zobowiàzania i nale˝noÊci mi´dzy
KDPW S.A., a uczestnikami rozliczajàcymi zwiàzane
z aktualizacjà wysokoÊci wszystkich funkcjonalnie
wyodr´bnionych cz´Êci Funduszu Rozliczeniowego ustalane
były zgodnie z zasadà kompensacji dwustronnej.
PłatnoÊci realizowane były z wykorzystaniem rachunku
banku – płatnika w Departamencie Systemu
Płatniczego NBP.

In 2006, the debit and credit balances arising between
KDPW and clearing members in connection with updates
to all the separate functional parts of the Settlement
Guarantee Fund were calculated on the basis of bilateral
offsets (netting).
Payments were processed using the accounts of the payment
banks in the Payment System Department of the National
Bank of Poland.

W roku 2006 wystàpiły nast´pujàce zmiany w strukturze
uczestników Funduszu Rozliczeniowego:

In 2006, the following changes took place in the structure
of the Settlement Guarantee Fund membership:

Fundusz
Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Zmiana stanu liczebnego uczestników
w stosunku do roku 2005
Changes in the number of members
in relation to 2005

Stan uczestników
na koniec 2006 roku
Members at the end of 2006

FG RTG / GF SSET

0

24

FG RGTT / GF SCMT

+15

27

FG RRCTO / GF SSEDT

-15

12

Zródło / Source KDPW S.A.

Krajowy Depozyt zarzàdza Systemem Rekompensat
utworzonym w celu gwarantowania Êrodków pieni´˝nych
i maklerskich instrumentów ﬁnansowych znajdujàcych
si´ na rachunkach inwestycyjnych, w przypadku upadłoÊci
podmiotów prowadzàcych działalnoÊç maklerskà.
Na koniec 2006 roku uczestnikami Systemu Rekompensat
były 24 domy maklerskie i 15 banków powierniczych.
W Systemie zarejestrowano tak˝e 12 nowych uczestników.
W minionym roku wszyscy uczestnicy wnieÊli obowiàzkowe
wpłaty do Systemu.
System Rekompensat zabezpiecza wypłat´ Êrodków
inwestorów do wysokoÊci 3.000 Euro w 100% oraz 90%
nadwy˝ki ponad t´ kwot´, do górnej granicy Êrodków
obj´tych Systemem Rekompensat. W 2006 roku górna
granica Êrodków obj´tych Systemem Rekompensat stanowiła równowartoÊç 15.000 Euro.
22 czerwca 2006 roku ogłoszono upadłoÊç WGI Dom
Maklerski Spółka Akcyjna w Warszawie. Zdarzenie to mo˝e
doprowadziç do uruchomienia wypłat z Systemu Rekompensat. Realizacja praw inwestorów nast´puje w oparciu
o prawidłowo sporzàdzonà list´ uprawnionych do wypłaty
rekompensat.
21 lipca 2006 roku wpłyn´ła do Krajowego Depozytu,
sporzàdzona przez syndyka, lista inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat, jednak z powodu jej
niezgodnoÊci z zapisami ustawy o obrocie instrumentami
ﬁnansowymi, KDPW S.A. w dniu 4 sierpnia 2006 roku,
zwrócił list´ syndykowi w celu uzupełnienia braków.
Do koƒca 2006 roku nie została przekazana Krajowemu
Depozytowi prawidłowo sporzàdzona lista inwestorów
uprawnionych do otrzymania rekompensat.

KDPW is 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 participants performing brokerage activities. At the end of 2006, 24 brokers and 15 custodian banks
were members of the Investor Compensation Scheme. There
were also 12 new participants registered in the Scheme.
In 2006, all members paid in mandatory contributions to the
Scheme.
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,
up to the top threshold for the assets covered by the Scheme.
In 2006, the top threshold for assets guaranteed by the
Scheme totalled the equivalent of 15,000 EUR.
On 22 June, 2006, the Commercial Division of the Warsaw
District Court declared the bankruptcy of WGI DM Brokers
and instructed creditors to register their claims.
In order for the claims of investors to be met, a key element
of the compensation procedure is for the ofﬁcial list of investors seeking redress to be drawn up correctly. This initiates
the compensation process.
On July 21, 2006, KDPW received from the bankruptcy
trustee a list of investors entitled to receive compensation
– however, owing to the fact that the list did not meet the
requirements set out in the provisions of the Law on Trading
in ﬁnancial instruments, on 4 August 2006, KDPW returned
the list to the trustees to complete missing information.
KDPW did not receive an ofﬁcial list of investors entitled
to receive compensation that met the statutory requirements
before the end of 2006.

Krajowy Depozyt administrował podstawowà cz´Êcià
Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w ustawie
z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Przychodami Funduszu Gwarancyjnego sà wpłaty dokonywane w cyklu kwartalnym przez Powszechne Towarzystwa
Emerytalne oraz przychody z lokowania Êrodków Funduszu.
Na koniec 2006 roku aktualizacji podlegały wpłaty 15
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które zarzàdzały
15 Otwartymi Funduszami Emerytalnymi.

KDPW administered the basic reserve of the Pension Guarantee Fund, described in the Law on the Organisation and
Operation of Pension Funds of 28 August 1997.
The assets of the Pension Guarantee Fund consist of contributions paid on a quarterly basis by pension fund corporations, as well as income generated from asset management.
At the end of 2006, the contributions of 15 pension fund
corporations managing 15 open-end pension funds were
updated.
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luty
February

maj
May

listopad
November

74 715

80 242

89 357

83 345

Liczba wypłat transferowych w 2005 roku
Number of transfer payments in 2005

83 365

85 742

179 263

177 598

Liczba wypłat transferowych w 2006 roku
Number of transfer payments in 2006

208,2

230

281

250,4

281,1

256

236,7

271,4

Liczba i wartoÊç wypłat transferowych w 2005 i 2006 roku
Number and value of transfer payments in 2005 and 2006

WartoÊç przep∏ywów pieni´˝nych netto w zwiàzku
z wypłatami transferowymi w 2005 r. [mln zł]
Value of net cash transfers relating to transfer payments
in 2005 [millions of PLN]
WartoÊç przepływów pieni´˝nych netto w zwiàzku
z wypłatami transferowymi w 2005 r. [mln zł]
Value of net cash transfers relating to transfer payments
in 2006 [millions of PLN]
Zródło / Source KDPW S.A.

W 2006 roku Krajowy Depozyt przeprowadzał kontrol´
zgodnoÊci wielkoÊci emisji z liczbà papierów wartoÊciowych
w obrocie (na poziomie ewidencji u uczestnika), w drodze
analizy prawidłowoÊci ewidencji operacji wykonywanych
przez uczestników i porównania jej z ewidencjà operacji
KDPW, poprzez analiz´ raportów sporzàdzanych na podstawie bilansów dziennych papierów wartoÊciowych oraz
poprzez przeprowadzanie inspekcji w siedzibie uczestników.
W roku ubiegłym dostarczono ogółem 523 658
raportów, z których 1094 zawierało bł´dy, co stanowiło
0,21% całoÊci. W ramach kontroli spełniania warunków
inansowych, dokonywana była ocena sytuacji inansowej
uczestników oraz analiza porównawcza nadzorowanych
kapitałów wzgl´dem okreÊlonych przepisami wymogów
kapitałowych, prezentowanych w raportach miesi´cznych.
Ponadto, w ramach kontroli bezpieczeƒstwa rozliczeƒ
operacji i transakcji, skontrolowano jakoÊç ibezpieczeƒstwo
systemów informatycznych oraz bezpieczeƒstwo danych.
Przeprowadzono 36 takich kontroli u 33 uczestników.
Wobec 9 uczestników postawiono zalecenia pokontrolne.

In 2006, KDPW monitored the size of the issue with the number of securities in trading (at the participant level) in order
to ensure that registration entries performed by participants
are correct and that they correspond to the registration
of operations in KDPW. This monitoring is performed on the
basis of reports prepared using daily securities balance statements and on-site inspections of participants’ systems.
Last year, 523 658 reports were delivered, of which 1094
contained errors – 0.21% of the total.
As part of its supervision of whether participants meet their
inancial responsibilities, the inancial position of participants
was examined and assets were inspected to ensure they
meet capital requirements regulations. This was presented
in monthly reports.
In addition, as part of its supervision of the safety of transaction settlement, KDPW inspected the standards and safety
measures of IT systems and data protection controls. 36 such
inspections were carried out in relation to 33 participants.
9 participants were provided with post-inspection recommendations.

W wyniku prac w obszarze Procedur Ewidencyjnych
wprowadzono nast´pujàce istotne zmiany:

As part of work on the KDPW registration and accounting
procedures, the following signiicant changes were
introduced:

uproszczono ewidencjonowanie transakcji
zawieranych przez zdalnego członka giełdy, jak
te˝ przez zagranicznego brokera poÊredniczàcego
w przekazywaniu zleceƒ (poprzez jeden rachunek
papierów wartoÊciowych) oraz wprowadzono mo˝liwoÊç
prowadzenia dla poszczególnych zagranicznych
brokerów odr´bnego konta w KDPW,

the registration of transactions executed by remote
members of the stock exchange has been simpliied,
along with transactions executed by foreign brokers
acting as intermediaries in the transfer of orders (through
one securities account). New procedures have also been
introduced for each foreign broker to have a separate
account in KDPW,

wprowadzono nowe brzmienie Procedur Ewidencyjnych,
w którym dostosowano treÊç zapisów do zmian
w Szczegółowych Zasadach Działania, które weszły
w ˝ycie w dniu 17 sierpnia 2006 r. (głównie
w konsekwencji zmian terminologii w ustawie
o obrocie instrumentami inansowymi).

the KDPW Registration Procedures have been amended
to incorporate changes in the KDPW Detailed Rules
of Operation that have come into force on 17 January,
2006 (chiely following changes in terminology
in the Law on Trading in inancial instruments).
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Bilans
Balance Sheet
Rachunek wyników
Proit and Loss Account
Opinia Biegłego Rewidenta
Certiied Auditor's Report

AKTYWA / ASSETS
A

A KTYWA

I

TRWAŁE

/ FIXT A SSETS

WartoÊci niematerialne i prawne / Intangible fixed assets
1 Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych / Completed projects

Rok obrotowy 2005
Balance at the
beginning of the year

Rok obrotowy 2006
Balance at the
end of the year

171 562 060,10

163 507 087,45

14 374 821.10

13 588 549,06

1 743 043,94

2 166 737,91

12 296 742,07

11 010 433,52

2 WartoÊç ﬁrmy / Goodwill
3 Inne wartoÊci niematerialne i prawne / Other intangible assets
4 Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne / Prepayment in advance of intangible assets
II

Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets

335 035,09

411 377,63

85 819 279,86

80 313 604,24
80 223 564,47

1 Êrodki trwałe / Fixed Assets

85 781 956,22

a) grunty (w tym prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu) / land

10 598 939,21

10 531 193,09

b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej / buildings

61 927 756,13

59 723 716,46

c) urzàdzenia techniczne i maszyny / machines and equipment

12 055 863,33

8 997 150,88

d) Êrodki transportu / means of transport

538 154,72

454 447,99

e) inne Êrodki trwałe / other ﬁxed assets

661 242,83

517 056,05

2 Srodki trwałe w budowie / Fixed assets in advance

37 323,64

90 039,77

66 820 226,52

59 904 717,94

66 820 226,52

59 904 717,94

66 820 226,52

59 904 717,94

3 Zaliczki na Êrodki trwałe w budowie / Prepayment in advance for ﬁxed assets
III

Nale˝noÊci długoterminowe / Long term debtors
1 Od jednostek powiàzanych / From related entities
2 Od pozostałych jednostek / From other entities

IV

Inwestycje długoterminowe / Long term investments
1 NieruchomoÊci / Property
2 WartoÊci niematerialne i prawne / Intangible assets
3 Długoterminowe aktywa ﬁnansowe / Long term ﬁnancial assets
a) w jednostkach powiàzanych / related entities
- udziały lub akcje / equities
- inne papiery wartoÊciowe / other securities
- udzielone po˝yczki / loans
- inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe / other long term ﬁnancial assets
b) w pozostałych jednostkach / other entities
- udziały lub akcje / equities
- inne papiery wartoÊciowe / other securities

2 978 978,10

2 978 978,10

63 841 248,42

56 925 739,84

4 547 732,62

9 700 216,21

- udzielone po˝yczki / loans
- inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe / other long term ﬁnancial assets
4 Inne inwestycje długoterminowe / other long term investments
V

Długoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe / Long term accruals and deferred income
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred income tax
2 Inne rozliczenia mi´dzyokresowe / Other accruals

B

A KTYWA

I

Zapasy / Stocks

OBROTOWE

/ CURRENT ASSETS

1 Materiały / Raw materials

746 578,18

713 034,10

3 801 154,44

8 987 182,11

161 637 438,12

387 152 160,36

8 429,73

3 612,81

8 429,73

3 612,81

2 Półprodukty 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
II

13 397 949,32

164 618 928,49

1 Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych / Liabilities from related entities

120,01

136,02

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / For deliveries and services over payment period:

120,01

136.02

120,01

136.02

13 397 829,31

164 618 792,47

5 621 673,91

14 481 753,64

5 621 673,91

14 481 753,64

Nale˝noÊci krótkoterminowe / Short term credits

- do 12 miesi´cy / up to 12 months
- powy˝ej 12 miesi´cy / over 12 months
b) inne / other
2 Nale˝noÊci od pozostałych jednostek / Credits from remaining entities
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / For deliveries and services over payment period:
- do 12 miesi´cy / up to 12 months
- powy˝ej 12 miesi´cy / over 12 months
b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeƒ społecznych i zdrowotnych oraz innych Êwiadczeƒ /
taxes, duties and social security and health payments

c) inne / other

1,47
7 776 153,93

150 137 038,83

Inwestycje krótkoterminowe / Short term tangible assets

144 416 315,61

221 632 846,36

1 Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe / Short term ﬁnancial assets

144 416 315,61

221 632 846,36

88 891 800,25

126 337 722,51

88 891 800,25

126 332 022,51

55 524 515,36

95 295 123,85

55 524 515,36

95 295 123,85

d) dochodzone na drodze sàdowej / from legal restitution
III

a) w jednostkach powiàzanych / in related entities
- udziały lub akcje / equities
- inne papiery wartoÊciowe / other securities
- udzielone po˝yczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe / other short term ﬁnancial assets
b) w pozostałych jednostkach / in remaining entities
- udziały lub akcje / equities
- inne papiery wartoÊciowe / other securities
- udzielone po˝yczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe / other short term ﬁnancial assets
c) Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne / cash and cash equivalents
- Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach / cash in hand and ina bank

5 700,00

- inne Êrodki pieni´˝ne / other means of payment
- inne aktywa pieni´˝ne / orher cash assets
2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short term investments
IV

Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe / Short term accurals and deferred income

C

I NNE

AKTYWA

/ O THER ASSETS

A KTYWA R AZEM / TOTAL ASSETS

3 814 743,46

896 772,70

300 950 212,70

646 970 359,91

634 149 710,92

1 197 629 607,72
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paSyWa / liaBilitieS
a
I
II

k aPitał (fundusz)

własny

/ equity

Kapitał (fundusz) podstawowy / Paid-in share capital

Udziały (akcje) własne (wielkoÊç ujemna) / Own shares (negative amount)

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital

VI
VII
VIII
IX

Rok obrotowy 2006
Balance at the
end of the year

316 892 018,99

361 238 879,08

21 000 000,00

21 000 000,00

107 091 500,00

120 897 800,00

Nale˝ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkoÊç ujemna) /
Contributions to paid-in share capital (negative amount)

III
V

Rok obrotowy 2005
Balance at the
beginning of the year

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation capital
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Reserve capital

1 274 120,09

830 552,24

157 227 403,66

171 033 838,90

30 298 995,24

47 476 687,94

16 307 479,23

189 420 368,73

7 922 087,74

8 794 630,59

Zysk (strata) z lat ubiegłych / Proit (loss) from previous year
Zysk (strata) netto / Net proit (loss)
Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna) / Surcharges

B

zobowiazania

I

Rezerwy na zobowiàzania / Provisions for liabilities

i rEzErwy na zobowiazania

/ liAbilities And prOvisiOns FOr CreditOrs

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provisions for deffered income taxes

4 541 147,72

5 147 021,45

2 Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne / Provisions for social security premiums

3 380 940,02

3 647 609,14

- długoterminowa / long term

2 985 766,75

3 532 213,77

- krótkoterminowa / short term

395 173,27

115 395,37

8 261 611,75

180 144 101,52

3 Pozostałe rezerwy / Other provisions
- długoterminowe / long term
- krótkoterminowe / short term
II

Zobowiàzania długoterminowe / Long term liabilities
1 Wobec jednostek powiàzanych / For related entities
2 Wobec pozostałych jednostek / For remaining etities
a) kredyty i po˝yczki / credits and loans
b) z tytułu emisji dłu˝nych papierów wartoÊciowych / issue of debt instruments
c) inne zobowiàzania inansowe / other inancial liabilities
d) inne / other

III

Zobowiàzania krótkoterminowe / Short term liabilities
1 Wobec jednostek powiàzanych / For related entities

102 070,93

39 294,86

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoÊci / for deliveries and services over period

102 070,93

39 294,86

102 070,93

39 294,86

6 165 651,72

178 154 817,19

1 168 919,31

175 850 461,12

1 168 919,31

175 850 461,12

4 995 716,61

1 762 760,95

- do 12 miesi´cy / up to 12 months
- powy˝ej 12 miesi´cy / over 12 months
b) inne / other
2 Wobec pozostałych jednostek / For remaining etities
a) kredyty i po˝yczki / credits and loans
b) z tytułu emisji dłu˝nych papierów wartoÊciowych / issue of debt instruments
c) inne zobowiàzania inansowe / other inancial liabilities
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoÊci / for deliveries and services over period
- do 12 miesi´cy / up to 12 months
- powy˝ej 12 miesi´cy / over 12 months
e) zaliczki otrzymane na dostawy / prepayment for deliveries
f) zobowiàzania wekslowe / bill of exchange obligations
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeƒ i innych / taxes, duties and social security premiums
h) z tytułu wynagrodzeƒ / payroll payments

310,70

7 829,50

i) inne / other

705,10

533 765,62

1 993 889,10

1 949 989,47

123 779,74

481 636,62

123 779,74

481 636,62

3 Fundusze specjalne / Special funds
IV

Rozliczenia mi´dzyokresowe / Accruals
1 Ujemna wartoÊç irmy / Negative equity of company
2 Inne rozliczenia mi´dzyokresowe / Other accounts
- długoterminowe / long term
- krótkoterminowe / short term

c

i nnE

Pasywa

/ O ther liAbilities

Pasywa r azEm / liAbilities tOtAl

123 779,74

481 636,62

300 950 212,70

646 970 359,91

634 149 710,92

1 197 629 607,72

R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
wariant porównawczy

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE
PERIOD 01.01.2006 – 31.12.2006
comparative ﬁgures

Rok obrotowy 2005
Balance at the
beginning of the year
PRZYCHODY N ETTO ZE S PRZEDAZY I Z RÓWNANIE
NET SALES AND SALES EQUIVALENTS

A

Z

N IMI,

W TYM:

/

77 138 396,51

- od jednostek powiàzanych / from related entities
I Przychody netto ze sprzeda˝y produktów / Net sales of services

Rok obrotowy 2006
Balance at the
end of the year
103 250 616,43

135 897,45

2 664,09

77 135 717,35

103 247 952,34

Zmiana stanu produktów (zwi´kszenie - wartoÊç dodatnia,
II zmniejszenie - wartoÊç ujemna) / Changes in service value (increase - positive value,
decrease - negative value)
III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki /
Costs of service rendered on own account

2 679,16

IV Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materiałów / Net sales of ﬁxed assets
B

50 776 294,98

55 129 398,60

I Amortyzacja / Depreciation

7 149 266,30

8 546 297,59

II Zu˝ycie materiałów i energii / Materials and energy

1 067 141,55

1 020 412,69

III Usługi obce / External services

12 762 333,83

13 739 991,67

IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and charges, including:

7 270 644,68

8 219 334,80

16 077 962,30

KOSZTY DZIAŁALNOSCI O PERACYJNEJ / OPERATING EXPENSES

- podatek akcyzowy / duty
V Wynagrodzenia / Salaries

15 251 931,71

VI Ubezpieczenia społeczne i inne Êwiadczenia / Social security and other beneﬁts

5 388 178,27

5 717 316,89

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs

1 886 798,64

1 808 082,66

26 362 01,53

48 121 217,83

432 171,29

483 189,54

VIII WartoÊç sprzedanych towarów i materiałów / Cost of ﬁxed assets sold
C

ZYSK (STRATA)

D

POZOSTAŁE PRZYCHODY O PERACYJNE / O THER OPERATIONAL R EVENUE
I

ZE

S PRZEDA ˝ Y (A-B) / PROFIT (LOSS) FROM SALE (A-B)

Zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwałych /
Gross proﬁt from sale of non-ﬁnancial ﬁxed assets

57 477,42

II Dotacje / Subsidies
III Inne przychody operacyjne / Other operating revenue
E
I

432 171,29

425 712,12

POZOSTAŁE KOSZTY O PERACYJNE / O THER OPERATIONAL EXPENSES

827 473,84

406 623,82

Strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwałych /
Losses from sale non-ﬁnancial ﬁxed assets

384 677,53

II Aktualizacja wartoÊci aktywów nieﬁnansowych / Revaluation of non-ﬁnancial assets

75 709,12

III Inne koszty operacyjne / Other operating expenses

367 087,19

406 623,82

F

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNO Ê CI O PERACYJNEJ (C+D-E) /
OPERATING PROFIT AND LOSS (C+D-E)

25 966 798,98

48 197 783,55

G

PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL R EVENUE

11 845 392,08

10 812 215,92

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : / Dividends and proﬁt participation

29 494,00

31 787,05

- od jednostek powiàzanych / from related entities

29 494,00

31 787,05

11 815 898,08

10 780 428,87

31 408,49

43 311,94

4 176,07

24 617,84

27 232,42

18 694,10

37 780 782,57

58 966 687,53

37 780 782,57

58 966 687,53

7 481 787,33

11 489 999,59

30 298 995,24

47 476 687,94

II Odsetki, w tym: / Interest, including:
- od jednostek powiàzanych / from related entities
III Zysk ze zbycia inwestycji / Proﬁts form sales of investments
IV Aktualizacja wartoÊci inwestycji / Revaluation of investments
V Inne / Other
H

KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL EXPENSES
I Odsetki , w tym: / Interest, including :
- od jednostek powiàzanych / from related entities
II Strata ze zbycia inwestycji / Loss form sales of investments
III Aktualizacja wartoÊci inwestycji / Revaluation of investments
IV Inne / Other

I
J

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNO Ê CI G OSPODARCZEJ (F+G-H)
/ PROFIT (LOSS) ON ORDINERY ACTIVITIES (F+G-H)
W YNIK Z DARZE ƒ N ADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) / EXTRAORDINARY ACTIVITIES (J.I.-J.II.)
I Zyski nadzwyczajne / Extraordinary proﬁts
II Straty nadzwyczajne / Extraordinary loss

K

ZYSK (STRATA) B RUTTO (I+/-J) / GROSS PROFIT (LOSS) (I+/-J)

L

PODATEK D OCHODOWY / CORPORATE INCOME TAX

M

POZOSTAŁE O BOWIAZKOWE Z MNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIE
O THER OBLIGATORY CHARGES

N

ZYSK (STRATA) N ETTO (K-L-M) / NET PROFIT (LOSS) (K-L-M)

STRATY )

/
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DECLARATION OF THE CERTIFIED AUDITOR TO THE MANAGEMENT BOARD
OF THE NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES, RELATING TO SELECTED
FINANCIAL DATA OF THE COMPANY
The enclosed selected financial data of the National Depository for Securities, with
its corporate seat in Warsaw at 4 ul. Ksi
ca (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 1 January, 2006
and ending 31 December, 2006 (“the Company financial report”).
We have performed an audit of the complete Company financial report, on the basis
of which the selected financial data has been prepared. On 5 April, 2007, we issued
our unreserved and unconditional opinion on this financial report.
The selected financial data presented here corresponds correctly in all material
aspects with the audited complete annual financial report of the Company, on which
it was based.
In order to have a comprehensive understanding of the material and financial position
of the Company and its financial results for the fiscal year starting 1 January, 2006
and ending 31 December, 2006, the complete Company financial report needs
to be studied, together with the opinion and report on the audit of this financial report
by the certified auditor.
This Declaration has been prepared for the Management Board of the Company solely
for the purpose of confirming that the selected financial data corresponds correctly
with the audited financial report. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o assumes no liability
for the manner in which this Declaration is utilised by parties other than the Management
Board, the Supervisory Board and the Shareholders of the Company.
On behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

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

Warsaw, 5 April, 2007

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

OPRACOWANIE:
Biuro Informacji Publicznej i Promocji KDPW S.A.
PROJEKT I SKŁAD:
Karolina Marzec & Filip Zagórski +48 604 46 31 44
BRIGHTNESS www.brightness.com.pl
KDPW S.A.
00-498 Warszawa, ul. Ksià˝´ca 4
tel.: 0 22 537 93 43
fax.: 0 22 627 31 11
www.kdpw.pl
kdpw@kdpw.pl
ISSN 1506-0276

D RUK: ABC Zakład Poligraﬁczny, www.abczp.com.pl

