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List Prezesa Zarządu

An Introduction from the President and CEO

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

w 2007 roku aktywność Krajowego Depozytu skupiła się na działaniach wzmacniających pozycję Depozytu

In 2007, the activities of the Polish National Depositories for Securities (KDPW) were concentrated on strengthening the position

na międzynarodowym rynku kapitałowym, a także na realizacji zadań wyznaczonych przez macierzysty rynek.

of the depository in the international capital market, as well as on performing its responsibilities in the domestic market.

Zgodnie ze strategią spółki realizowano projekty wspomagające tworzenie centrum regionalnego w zakresie obrotu

In line with the company’s business strategy, we worked on numerous projects to help build a regional capital market

kapitałowego, w których szczególne znaczenie ma harmonizacja międzysystemowa i rozwój umożliwiający poszerzenie

centre, of which of particular importance were system harmonisation and development aimed at giving foreign investors

dostępu inwestorów zagranicznych do polskiego rynku kapitałowego. W 2007 roku prowadzone były prace na rzecz

access to the Polish capital market. In 2007, work was carried out to ensure further standardisation and harmonisation,

standaryzacji i harmonizacji międzysystemowej, będących kluczowym elementem rozwoju operacji transgranicznych

which are key elements to enable KDPW to develop its cross-border operations. The harmonisation of processes is time

KDPW S.A. Harmonizowanie procesów to działania czasochłonne, wymagające konsultacji na poziomie

consuming and requires consultation at an international level in organisations and working groups that bring together

międzynarodowym w ramach organizacji i grup roboczych zrzeszających centralne depozyty oraz izby rozliczeniowe.

representatives of central securities depositories and clearing houses. Throughout 2007, work in this area was

Działania w tej sferze w 2007 roku koncentrowały się przede wszystkim na implementacji Code of Conduct,

concentrated above all on the implementation of the Code of Conduct and on monitoring the introduction of TARGET2,

monitorowaniu prac związanych z wdrażaniem systemu Target2, rozwiązań dla CCP oraz wdrażaniu dyrektywy MiFID.

new solutions for CCPs, and the implementation of the MIFiD directive.

Polski rynek staje się również atrakcyjny dla emitentów zagranicznych, których akcje notowane są równolegle

The Polish market is also becoming attractive for foreign issuers, whose shares are dual listed on the Warsaw Stock

na GPW i na rynkach macierzystych. Podwójne notowania na warszawskiej giełdzie wymagają utworzenia połączeń

Exchange and the exchange in the home market. A dual listing in Warsaw requires the creation of a cross-border link

międzysystemowych między KDPW a zagranicznymi depozytami, w których pierwotnie rejestrowane są papiery

between KDPW and foreign central securities depositories, where the shares are originally registered. KDPW is intensifying

wartościowe emitenta. KDPW intensywnie pracuje nad tworzeniem połączeń bezpośrednich do innych depozytów

work on creating direct links to other regional CSDs to enable the transfer of foreign securities between markets.

krajów regionu, tym samym umożliwiając transfery zagranicznych papierów wartościowych.
The introduction of new products and services is also part of the development strategy. KDPW has played an important
Wprowadzanie nowych produktów i usług to także cześć rozwoju strategicznego. Krajowy Depozyt istotnie przyczynił

role in helping to build the NewConnect market, processing clearing and settlement of transactions from this alternative

się m.in. do uruchomienia rynku NewConnect, zapewniając jego obsługę rozliczeniowo – rozrachunkową. W minionym

trading system. Last year, we continued to upgrade and improve the depository-settlement system. As part of this

roku kontynuowaliśmy modernizację i usprawnianie systemu depozytowo-rozliczeniowego. W ramach tych rozwiązań

project, we are continuing to work on the new account structure, on data exchange with issuers and on an integrated

w dalszym ciągu prowadziliśmy projekt zmiany struktury kont, wymiany informacji z emitentami oraz prace nad

system for the management of settlement risk. These initiatives will allow us to respond to rapid changes in the market

zintegrowanym systemem zarządzania ryzykiem rozliczeniowym. Działania te pozwolą na odpowiednie reagowanie

and to meet the demands of our participants. Raising standards of operational security and the efficient performance of

na szybko zmieniający się rynek i oczekiwania uczestników. Istotne dla funkcjonowania polskiego rynku było podnoszenie

KDPW itself are essential for the proper functioning of the Polish market.

standardów bezpieczeństwa operacyjnego oraz niezawodne działanie naszej instytucji.
Aside from the realisation of our strategic goals, in 2007 we worked in the area of education, presenting the business
Niezależnie od realizowanych celów strategicznych, w 2007 działaliśmy w sferze edukacji, przedstawiając działalność firmy

activities of the company through participation and co-operation in projects with capital market themes.

poprzez udział i współpracę przy projektach podejmujących tematykę rynku kapitałowego.
I would sincerely like to invite you to read our report, where you will find descriptions of our activities, interesting
Serdecznie zachęcam do lektury poniższego raportu, znajdą w nim Państwo opis działań, ciekawe dane pokazujące

information showing new developments in the capital market in 2007 and our plans for the future.

zmiany na rynku kapitałowym zachodzące w 2007 roku oraz nasze plany na przyszłość.
Yours sincerely,
Pozostaję z poważaniem,
Elżbieta Pustoła – President & CEO
Elżbieta Pustoła – Prezes Zarządu
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Organy statutowe Statutory Bodies

Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu

The KDPW Supervisory Board

W dniu 31 grudnia 2007 roku w skład Rady Nadzorczej Krajowego

As at 31 December 2007, the Supervisory Board of the National

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wchodzili:

Depository for Securities (KDPW) comprised the following members:

Ludwik Sobolewski (Przewodniczący),

Ludwik Sobolewski (Chairman),

Adam Tochmański (Wiceprzewodniczący),

Adam Tochmański (Deputy Chairman),

Władzami Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. są:

The governing bodies of the National
Depository for Securities (KDPW) are

Jacek Jaszczołt,

Jacek Jaszczołt,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board

Adam Maciejewski,

Adam Maciejewski,

and the Management Board.

Urszula Pałaszek,

Urszula Pałaszek,

Piotr Piłat (od 9 marca 2007 r.),

Piotr Piłat (from 9 March, 2007),

Tomasz Stachurski,

Tomasz Stachurski,

Paweł Pelc (od 20 września 2007 r.).

Paweł Pelc (from 20 September, 2007).

Walne Zgromadzenie
W dniu 31 grudnia 2007 roku akcjonariuszami Krajowego Depozytu

The General Meeting of Shareholders

Papierów Wartościowych S.A. byli w równych częściach:

As at 31 December, 2007, the shareholders of the National Depository

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa,

for Securities (KDPW) were in equal parts: the State Treasury, as repre-

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

sented by the Minister of the State Treasury, the Warsaw Stock

Ponadto do 9 marca 2007 roku członkiem Rady Nadzorczej był

Additionally, Krzysztof Senderowicz was a Member of the Management

oraz Narodowy Bank Polski.

Exchange and the National Bank of Poland.

Krzysztof Senderowicz oraz w okresie od 9 marca do 19 września

Board until 9 March, 2007. Sebastian Stolorz performed the role

2007 roku funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Sebastian Stolorz.

of Member of the Management Board during the period from 9 March
until 19 September, 2007.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Warsaw Stock Exchange
Skarb Państwa
State Treasury
Narodowy Bank Polski
National Bank of Poland
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Zarząd Krajowego Depozytu

The KDPW Management Board

W dniu 31 grudnia 2007 roku w skład Zarządu Krajowego Depozytu

As at 31 December 2007, the Management Board of the National

Papierów Wartościowych S.A. wchodzili:

Depository for Securities (KDPW) consisted of the following members:

Elżbieta Pustoła (Prezes Zarządu),

Elżbieta Pustoła President and CEO,

Sławomir Panasiuk (Członek Zarządu),

Sławomir Panasiuk Member of the Management Board,

Agata Wacławik-Wejman (Członek Zarządu).

Agata Wacławik-Wejman Member of the Management Board.
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Prawne
podstawy
działalności

The Legal
Principles
of Operation

Prawne podstawy działalności Krajowego Depozytu Papierów

The following legal instruments constitute the legal framework for the

Wartościowych S.A. stanowią następujące akty:

principles of operation of the National Depository for Securities (KDPW):

Regulujące sposób wykonywania działalności operacyjnej:

Regulation of operations:

+ Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
+ Regulamin KDPW S.A. oraz wydane na jego podstawie:

+ The Law on Trading in Financial Instruments,
+ The Rules of the National Depository for Securities – including the

Szczegółowe Zasady Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW S.A.,

+ Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A.,
+ Regulamin Funduszu Rozliczeniowego,
+ Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat,
+ Regulamin Wypłat Transferowych między Otwartymi Funduszami
Emerytalnymi,

+ „Zasady postępowania KDPW S.A. w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego przez klientów KDPW S.A.

issued on the basis of the Rules,

+ The Rules of the KDPW Court of Arbitration,
+ The Rules of the Settlement Guarantee Fund,
+ The Rules of the Investor Compensation Scheme,
+ The Rules of Transfer Payments between Open-ended Pension
Funds,

+ KDPW procedures on preventing the introduction of assets from

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub

illegal or undisclosed sources to financial trading by KDPW clients,

nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

and financial terrorism,

oraz

and

Akty korporacyjne:

Corporate regulations:

+ Kodeks Spółek Handlowych,
+ Statut KDPW S.A.,
+ Regulamin Organizacyjny KDPW S.A. oraz Rady Nadzorczej

+ The Commercial Companies Code,
+ The KDPW Statute,
+ The KDPW Organisational Rules, the Rules of the KDPW Supervisory

i Zarządu.
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Detailed Rules of Operation and Registration Procedures of KDPW,

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Board, the Rules of the KDPW Management Board.
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Schemat organizacyjny

Organisational Chart

ZARZĄD KDPW S.A.

KDPW MANAGEMENT BOARD

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Wacławik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Elżbieta Pustoła
President & CEO

Agata Wacławik-Wejman
Member of the Management Board

Sławomir Panasiuk
Member of the Management Board

Dyrektor Generalny
ds. Operacyjnych

Dyrektor Generalny
ds. Korporacyjnych

Dział Eksploatacji Systemów
Informatycznych

General Director for Operations

General Director
for Corporate Affairs

IT Department

Samodzielne Stanowisko
ds. Prawno-Korporacyjnych

Zespół Systemów
Minikomputerowych i Sieci

Dział Operacyjny

Zespół Systemów Sieciowych

Zespół rozliczeń pieniężnych
Zespół Operacji na Papierach
Wartościowych
Zespół Rozliczeń Papierów
Wartościowych

Biuro Prawne

Zespół Systemów Korporacyjnych

Biuro Public Relations
i Komunikacji Wewnętrznej

Samodzielne Stanowisko
ds. Zabezpieczenia Systemu
Informatycznego

Operations Department

Corporate Actions Section

Legal Department

Secretariat

Izba Rozliczeniowa
Zespół Zarządzania Ryzykiem
Zespół Rozliczeń i Monitorowania
Rynku
Zespół Aktualizacji Funduszy

Biuro KDPW S.A.

Zespół ds. Informatycznych
Systemów Aplikacyjnych

Zespół Rozwoju Produktów i Usług
Depozytowo-Rozliczeniowych

Sekretariat KDPW S.A.

Zespół Referencyjnych Baz Danych

Kancelaria

Risk Management Section
Settlement and Market Monitoring
Section
Fund Update Section

Zespół Analiz Informatycznych
Samodzielne Stanowisko
ds. Projektowych

KDPW Office
KDPW Secretariat
Registry Office
Archives

Sekretariat

Archiwum

Internal Audit Department
Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Bezpieczeństwa
Personnel Department
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Biuro Spraw Osobowych

Zespół Zaopatrzenia, Ewidencji
i Eksploatacji

Accounting & Financial
Department

Samodzielne Stanowisko ds. Procesów
Inwestycyjnych i Remontów

Financial Section

Zespół Ekonomiczny
Zespół Księgowości

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż.

Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Accounts Section
Asset Management Section

Zespół Zarządzania Aktywami
Dział Nadzoru
Zespół Kontroli Uczestników
SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
STAN NA 31 GRUDNIA 2007 r.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zespół Procedur Ewidencyjnych
i Sprawozdawczości
Sekretariat

The National Depository for Securities

IT System Security Specialist Unit
Secretariat

Public Relations
and Internal Communication

IT System Development Department
IT System Application Section

Clearing House
Dział Rozwoju Systemów
Informatycznych

Network Systems Section

Securities Settlement Section

KDPW ORGANISATIONAL CHART
AS AT 31 DECEMBER, 2007

International Relations
& Harmonisation
Department

IT Analysis Section
Project Specialist Unit
Market Products and Service
Development Section

organis

Biuro Współpracy
Międzynarodowej
i Harmonizacji

Personal Computer and Network Section

Corporate Systems Section

Cash Clearing Section

Sekretariat

Sekretariat

12

Legal and Corporate
Specialist Unit
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Database and Statistics Section
Secretariat

Corporate Security Department

Administrative Department
Inventory and Supply Section
Investment and Redevelopment
Specialist Unit
Safety at Work and Fire Prevention
Specialist Unit

Audit Department
Participant Audit Section
Registration Procedures
and Reporting Section
Secretariat
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

The National Depository for Securities

Główne zadania

Main Functions

Główne zadania Krajowego Depozytu obejmują:

The principle responsibilities of KDPW include:

+ rejestrowanie papierów wartościowych dopuszczonych

+ The registration of securities admitted to organised trading

do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczpospolitej

in Poland – KDPW manages depository accounts for participants

Polskiej – Krajowy Depozyt prowadzi konta depozytowe dla

of the depository-settlement system, on which securities are

uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których

registered,

+ The reconciliation of the size of the securities issue with the

zapisywane są papiery wartościowe,

+ nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów

number of securities in public trading – KDPW monitors the

wartościowych znajdujących się w obrocie – Krajowy Depozyt

number of securities registered on all participant accounts to ensure

kontroluje zgodność liczby papierów wartościowych zapisanych

it corresponds with the number of securities issued by the issuer,

+ The processing of corporate actions and securities entitlements

na wszystkich kontach uczestników z liczbą papierów
wartościowych wyemitowanych przez emitentów,

– KDPW acts as intermediary between issuers of securities and their

+ obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych

owners for dividend payments and interest payments, and performs

z papierów wartościowych – Krajowy Depozyt pośredniczy

the following corporate actions on behalf of issuers: assimilations,

pomiędzy emitentami papierów wartościowych, a ich właścicielami

exchanges, conversions and share splits, pre-emptive rights issues,

w wypłacie dywidendy i odsetek oraz dokonuje w imieniu

and the conversion of convertible bonds into shares,

emitentów, m.in.: asymilacji, zamiany, konwersji i podziału akcji,
realizacji prawa poboru, czy zamiany obligacji zamiennych na akcje,

+ rozliczanie transakcji zawieranych na rynku papierów

+ 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

wartościowych i innych instrumentów finansowych – w wyniku

and financial instruments between participants’ depository

zawarcia transakcji, Krajowy Depozyt dokonuje transferów papierów

accounts and performs cash transfers between participants’

i instrumentów pomiędzy kontami depozytowymi uczestników

accounts in the Central Bank.

oraz realizuje przelewy pieniężne pomiędzy rachunkami
uczestników prowadzonych w Banku Centralnym.

Jednocześnie Krajowy Depozyt odpowiada za:

In addition, KDPW is responsible for:

+ zarządzanie obowiązkowym systemem rekompensat

+ The management of the mandatory Investor Compensation

– Krajowy Depozyt zarządza systemem rekompensat utworzonym

Scheme – KDPW manages the Investor Compensation Scheme,

w celu gwarantowania środków pieniężnych i papierów

created for the purpose of guaranteeing cash and securities of

wartościowych inwestorów, w przypadku upadłości obsługujących

investors in the event of the bankruptcy of their financial institution,

+ Duties relating to the social security system – KDPW is responsible

ich instytucji finansowych,

+ zadania związane z systemem zabezpieczeń społecznych

for the administration of transfer payments between open-ended

– Krajowy Depozyt obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy

pension funds following the decision of a participant to change

otwartymi funduszami emerytalnymi w wyniku zmiany funduszu

pension funds, or in cases where the assets collected by the

przez uczestnika lub podziału środków zgromadzonych przez

participant are to be reallocated; KDPW also manages the mandatory

uczestnika oraz prowadzi obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny,

Pension Guarantee Fund, made up of contributions from Pension

tworzony ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych

Fund Corporations, which safeguards pension payments to fund

i zabezpieczający wypłatę świadczeń członkom funduszy.

members.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systematycznie podnosi

The KDPW consistently strives to raise the level of its services.

jakość świadczonych usług, jak również inicjuje zmiany usprawniające

It initiates changes that help improve the efficiency of securities

zasady obrotu papierami wartościowymi, gwarantując jednocześnie

trading and safeguards the safety and the highest standards of

bezpieczeństwo, elastyczność i najwyższe standardy rozliczeń.

securities clearing and settlement.
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Regionalne Centrum Obrotu Kapitałowego

Regional capital market trading centre

Harmonizacja międzysystemowa

System Harmonisation

Zgodnie

According to

W

As part

z założeniami dokumentu Cele strategiczne
KDPW S.A. na lata 2006-2010 jednym

the KDPW Strategic
Development Plan for

ramach kontynuowania prac w obszarze harmonizacji
międzysystemowej, szczególny nacisk położono na:

of on-going work involving system
harmonisation, special emphasis was put on:

z priorytetowych celów KDPW S.A. jest realizacja projektów wspoma-

2006-2010, one of the main priorities of KDPW is the realisation of

gających tworzenie regionalnego centrum obrotu kapitałowego

projects aimed at helping to build a regional capital market trading

w Warszawie, w szczególności podejmowanie działań sprzyjających

centre in Warsaw, in particular pursuing goals geared towards making

międzynarodowych standardów i rekomendacji, a także

standards and recommendations, as well as planning an

umiędzynarodowieniu polskiego rynku kapitałowego, takich jak prace

the Polish capital market more internationally orientated, which

opracowywanie planów implementacji, m.in. poprzez udział

implementation agenda, in particular through participation in

harmonizacyjne, usprawnienia operacyjne, prace w ramach zmian

includes work involving harmonisation, operational enhancements,

w pracach związanych z usuwaniem barier Giovanniniego.

work involving the removal of the Giovannini barriers.

regulacji rynku czy działania promocyjno-informa-cyjne. W związku

changes to market regulations, or promotional work.

W ramach działań Krajowej Grupy Roboczej ds. Trzeciej Bariery

As part of the work of the National Working Group on the Removal

z powyższym w roku 2007 podjęto szereg działań zmierzających

In this context, in 2007, a range of activities was initiated to achieve

Giovanniniego, pełniącej rolę Market Implementation Group

of the Third Giovannini Barrier, performing the role of Market

do realizacji poszczególnych celów założonych w dokumencie.

each of the goals presented in the document. The main ones covered:

w Polsce, uzgodniono plan implementacji standardów ECSDA

Implementation Group in Poland, a plan was drawn up for the

i rekomendacji dotyczących tzw. obowiązkowych dystrybucji

introduction of ECSDA standards and recommendations for

(świadczeń emitenta wobec właścicieli papierów wartościowych).

mandatory distributions (corporate payments to securities owners

of work on achieving operational co-operation with other European

Plan ten, opracowany jako dokument „Monitoring Dashboard – PL”,

by issuers). This plan, entitled “Monitoring Dashboard – PL”, was sent

systems and working on the introduction of remote membership

przekazany został do WG5 ECSDA.

to ECSDA Working Group 5.

for foreign financial institutions,

Ponadto opracowywano rozwiązania systemowe z uwzględnieniem

Moreover, system solutions were drawn up incorporating standards

standardów i zaleceń Unii Europejskiej, wypracowanych w celu

and recommendations of the European Union, formulated with

harmonisation, a key element in the development of KDPW

eliminacji barier zidentyfikowanych w Raporcie II Giovanniniego.

the aim of eliminating the Giovannini Barriers.

cross-border operations.,

W ramach prac nad modelami biznesowymi dla operacji

As part of work on business models for corporate actions, securities

na papierach, opracowane zostały modele wykupu papierów

redemption models at the request of issuers were drawn up,

especially as regards the launch of the NewConnect market by the

wartościowych na żądanie emitenta, wykupu obligacji z opcją

redemption of bonds with roll-over option, as well as realisation

Warsaw Stock Exchange,

rolowania, jak również realizacji zapisów dodatkowych w ramach

of provisions on pre-emptive rights.

Główne z nich obejmowały:

+ Developing international interoperability through the continuation
+ rozwój międzynarodowej współpracy operacyjnej, poprzez
kontynuację prac nad uzyskaniem zdolności do współpracy
operacyjnej z innymi systemami europejskimi i wprowadzenia
zdalnego uczestnictwa zagranicznych instytucji finansowych,

+ prace harmonizacyjne na rzecz standaryzacji i harmonizacji
międzynarodowej, będące kluczowym elementem rozwoju
transgranicznych operacji KDPW S.A.,

+ prace w zakresie rozwoju usług świadczonych przez Krajowy
Depozyt, szczególnie w obszarze uruchomienia przez Warszawską

+ Harmonisation to implement standardisation and international

+ Work on broadening the range of services offered by KDPW,

+ Co-operation with the Warsaw Stock Exchange and other

Giełdę rynku NewConnect,

+ współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych oraz innymi
podmiotami przy inicjatywach na rzecz rozwoju polskiego rynku

+ monitorowanie i analizy spełniania przez Krajowy Depozyt

+ Monitoring and analysis to ensure KDPW meets international

prawa poboru.

Procedures were also drawn up on proxy voting services offered

institutions on initiatives aimed at developing the Polish capital

Opracowano także projekt procedury, w ramach usługi „proxy

by the Depository Trust & Clearing Corporation i.e., processing

market as a regional centre.

voting” oferowanej przez Depository Trust & Clearing Corporation,

through KDPW of voting rights at general meetings of US-based

tj. obsługi wykonywania za pośrednictwem KDPW praw

companies for investors holding securities registered on securities

kapitałowego jako centrum regionalnego.
Last year, KDPW was an active participant in activities of Polish capital

do głosowania na WZA spółki z siedzibą w USA, dla inwestorów

accounts with Polish participants.

W minionym roku Krajowy Depozyt aktywnie włączył się w działania

market institutions relating to Ukraine. Moreover, as part of work on

posiadających papiery wartościowe zapisane na rachunkach

As part of work on the creation of an operational link with

instytucji polskiego rynku kapitałowego w zakresie współpracy

educational and promotional projects, involving the building of a

papierów w podmiotach polskich.

the Estonian central securities depository (EVK), consultation

z Ukrainą. Ponadto, w ramach prac nad projektami edukacyjno-infor-

regional capital market trading centre, KDPW worked closely with the

W ramach prac prowadzonych nad ustanowieniem połączenia

work was carried out relating to the syntax of ISO 15022 messages.

macyjnymi związanymi z uczestnictwem w budowie regionalnego

National Bank of Poland and the Warsaw Stock Exchange in creating

operacyjnego z Depozytem Estońskim (EVK) prowadzono

centrum obrotu kapitałowego, KDPW S.A. współpracował z NBP i GPW

publications on depository-settlement systems, as well as jointly

konsultacje dotyczące zawartości informacyjnej komunikatów

w tworzeniu publikacji nt. systemów depozytowo-rozliczeniowych,

worked on a program of training workshops as part of the Stock

ISO 15022.

jak również, w ramach Szkoły Giełdowej współtworzył program

Exchange School initiative.

szkoleń warsztatów IPO.
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+ monitorowanie i udział w pracach nad implementacją Code

Najważniejsze wydarzenia i procesy Important Events – Key Developments

+ Monitoring and participation in work involving the implementation

Tabela wypełniona zgodnie z Tabelą Opłat KDPW, poprzedzona

ACCESS AND INTEROPERABILITY – in order to define the detailed

of Conduct (CoC)

of the Code of Conduct

wstępem zawierającym uwagi metodologiczne znajduje się

principles of the Code of Conduct in relation to the access of

Code of Conduct jest wynikiem wielomiesięcznej dyskusji

The European Code of Conduct for Cleaning and Settlement

na stronie internetowej:

market infrastructure institutions to each other’s systems, as well

pomiędzy Komisją Europejską, instytucjami infrastruktury rynku

is the result of many months of discussions between the European

http://www.kdpw.pl/harmonizacja/pliki/hr_code/ECSDA.pdf.

as to allow for greater interoperability between these systems,

oraz jego uczestnikami, dotyczącej cen i kosztów usług tradingu

Commission, market infrastructure institutions and its participants,

i post-tradingu w Unii Europejskiej. Sygnatariuszami CoC są

relating to prices and costs of trading and post-trading services

ACCESS AND INTEROPERABILITY – dostęp i interoperacyjność

was established, consisting of representatives of European capital

członkowie trzech najważniejszych stowarzyszeń sektora

in the European Union. The signatories of the Code are members

Na potrzeby szczegółowego opisania wymogów Code of Conduct

market associations: FESE, EACH and ECSDA. The Group, which

infrastruktury rynku kapitałowego, tzn. Federacji Europejskich

of three of the leading capital market infrastructure institutions,

w zakresie dostępu instytucji infrastruktury rynkowej do swoich

included a representative of KDPW, was set the task of creating

Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities

i.e. the Federation of European Securities Exchanges – FESE; The

systemów („access”) oraz rozwinięcia współpracy operacyjnej

formal access and interoperability principles for infrastructure

Exchanges – FESE), Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczenio-

European Association of Central Counterparty Clearing Houses

pomiędzy tymi systemami („interoperability”), w kwietniu 2007 roku

institutions in order to offer market participants a free choice

wych Partnerów Centralnych (European Association of Central

– EACH; and the European Central Securities Depositories Association

powołano grupę roboczą (Joint Working Group on Access & Inter-

of provider of trading, clearing and settlement services. The result

Counterparty Clearing Houses – EACH) oraz Europejskiego

– ECSDA. The signatories of the Code have pledged to implement

operability), w skład której weszli przedstawiciele europejskich

of the work of the group is the Access and Interoperability

Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych

the provisions of the document in stages, with full implantation

stowarzyszeń rynku kapitałowego: FESE, EACH i ECSDA.

Guideline, which in July 2007 was signed by market infrastructure

(European Central Securities Depositories Association – ECSDA).

on 1 January, 2008.

Grupa ta, w której pracach uczestniczył także przedstawiciel KDPW S.A.,

institutions, including KDPW.

Sygnatariusze kodeksu zostali zobowiązani do stopniowego

ma za zadanie tworzenie formalnych zasad „access and interoper-

One of the main pre-conditions required to build a link described

wprowadzenia wytycznych Code of Conduct, które powinny zostać

ability” dla instytucji infrastruktury rynku w celu oferowania

in the Guideline, where the receiving institution is a CSD,

wdrożone w pełni do 1 stycznia 2008 roku.

uczestnikom rynku dowolnego wyboru dostawcy usług w zakresie

is the existence of a nominee or omnibus account. The lack of the

platformy obrotu, rozliczenia i rozrachunku. Wynikiem pracy grupy

nominee concept or omnibus accounts in Polish law is the most

jest dokument „Access and Interoperability Guideline” (A&I Guideline),

serious barrier for implementing the access and interoperability

który w lipcu 2007 roku został podpisany przez instytucje infra-

principles by KDPW.

Wytyczne zawarte w Code of Conduct obejmują głównie:

The provisions of the Code cover in particular:

in April 2007 the Joint Working Group on Access and Interoperability

PRICE TRANSPARENCY – przejrzystość cen i usług, mające na celu

PRICE TRANSPARENCY, which is aimed at providing market

struktury rynkowej, także KDPW S.A.

KDPW currently has six direct links with other CSDs in Europe,

umożliwienie uczestnikom rynku lepsze zrozumienie usług i cen

participants with better understanding of services and prices

Jednym z podstawowych warunków realizacji opisanych w A&I

of which four can be described as unilateral standard access (these

oferowanych przez instytucje depozytowo-rozliczeniowe w celu

offered by CSDs for easier comparison. As a result, an expanded

Guideline scenariuszy połączeń operacyjnych (linków), w których

being links with Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxembourg,

łatwiejszego ich porównania. Dlatego też sporządzono opis Code

KDPW Table of Fees has been drawn up, containing a description

stroną przyjmującą jest CSD (Receiving CSD), jest funkcjonowanie

EVK (Estonia) band OeKB (Austria)). The remaining links are unilateral

of Conduct, rozszerzoną Tabelę Opłat KDPW, zawierającą opis

of each price and examples to show how they are calculated, a list

na rynku tego depozytu kont typu nominee lub omnibus. Brak

customised access (with Keler (Hungary) and CDCP (Slovakia).

poszczególnych opłat wraz z przykładami wyjaśniającymi ich

of discounts, and rebates offered by KDPW. These documents were

instytucji kont nominee lub omnibus w prawie polskim stanowi

All links are used to process free of payment (FOP) instructions

naliczanie, wykaz zniżek stosowanych przez KDPW oraz wykaz

published on the KDPW website on a page especially dedicated

najpoważniejszą przeszkodą dla realizacji zasad A&I przez KDPW.

for securities transfers without corresponding settlement of cash.

rabatów udzielanych przez KDPW. Dokumenty te zostały

to meet the requirements of the Code of Conduct (Polish webpage:

Obecnie Krajowy Depozyt posiada sześć bezpośrednich połączeń

opublikowane, na stworzonej na potrzeby Code of Conduct,

http://www.kdpw.pl/harmonizacja/hr_coc.jsp; English webpage:

z innymi centralnymi depozytami europejskimi, z których cztery

UNBUNDLING OF SERVICES AND ACCOUNTING SEPARATION

stronie internetowej (polskiej: http://www.kdpw.pl/harmonizacja/

http://www.kdpw.pl/harmonizacja/hr_coc_e.jsp ).

zaliczają się do połączeń określonych jako dostęp jednostronny stan-

According to the principles of the Code of Conduct, the signatories

hr_coc.jsp oraz angielskiej: http://www.kdpw.pl/harmonizacja/

A report was also prepared on the level of implementation

dardowy (z Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxemburg, EVK

have obligated themselves to manage separate accounting and to

hr_coc_e.jsp ).

of the Code of Conduct in KDPW, entitled Questionnaire for

Estonia) i OeKB, a pozostałe dwa zaliczane są do połączeń określo-

unbundle specific services provided. Accounting separation is aimed

W ramach prac implementacyjnych przygotowano także raport

the implementation report on Code of Conduct price transparency,

nych jako dostęp jednostronny niestandardowy (z KELER i CDCP

at ensuring transparency between revenue and costs of specific

dotyczący poziomu implementacji Code of Conduct w KDPW

which was sent to EACH and ECSDA.

Słowacja). Wszystkie połączenia umożliwiają wyłącznie realizację

services, ensuring that prices of securities services in the European

pt. „Questionnaire for the Implementation report on CoC Price

Representatives of KDPW took active part in the Price Transparency

instrukcji FoP (czyli rozliczenie jedynie w papierach wartościowych).

Union can be compared with each other. It will also show potential

Transparency” oraz przekazano go do stowarzyszeń EACH i ECSDA.

Task Force, a working group established by ECSDA at the beginning

Przedstawiciele Krajowego Depozytu aktywnie uczestniczyli także

of 2007. The main task of the group was working together to define

UNBUNDLING OF SERVICES AND ACCOUNTING SEPARATION

KDPW is obliged to prepare a self-assessment report on an annual

w pracach grupy roboczej Price Comparability Task Force,

principles of comparability of services performed by central

– rozdzielenie ewidencji przychodów i kosztów poszczególnych

basis, presenting how it is implementing and adhering to the

powołanej przez ECSDA na początku 2007 roku. Głównym zadaniem

securities depositories and to draw up standards which will enable

usług. Zgodnie z Code of Conduct for Clearing and Settlement

provisions of the Code.

grupy jest współpraca w zakresie porównywalności usług

ECSDA to implement price comparability among its member

sygnatariusze kodeksu zostali zobowiązani do prowadzenia,

świadczonych przez centralne depozyty oraz wypracowanie

institutions. A significant result of the work of the group is the

w ramach ksiąg rachunkowych, odrębnej ewidencji przychodów

standardów, które umożliwią ECSDA implementację price

creation of a so-called conversion table to help participants to

oraz kosztów świadczonych usług. Rozdzielenie ewidencji ma

In 2007, the documentation released relating to the implementation

comparability wśród swoich instytucji członkowskich. Znaczącym

compare the price of services of each institution on the basis of

na celu zapewnienie przejrzystości relacji pomiędzy przychodami

of the TARGET2 platform was analysed. Representatives of KDPW

wynikiem prac prowadzonych w ramach grupy jest tzw. conversion

their fee schedules posted on their web sites. The conversion table

a kosztami realizowanych usług, umożliwienie porównywalności

also took part in meetings of the TARGET2 Club.

table ułatwiająca uczestnikom porównywanie cen usług

completed for the KDPW Table of Fees, containing an introduction

cen usług na rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej

With the planned move of Euro currency settlement directly

poszczególnych instytucji na podstawie cenników/tabel opłat

with methodology comments can be found at http://www.kdpw.pl/

oraz wskazanie na ewentualne wzajemne subsydiowanie usług

to the TARGET2 platform by the National Bank of Poland and other

zamieszczonych na stronach internetowych.

harmonizacja/pliki/hr_code/ECSDA.pdf.

z różnych obszarów działalności.

domestic banks, it has become necessary to adopt new rules for
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+ udział w międzynarodowych pracach nad harmonizacją prawną

+ Monitoring solutions for CCPs in order to prepare a CCP model

Krajowy Depozyt jest zobowiązany także do corocznego

payment processing by KDPW. Additionally, operating and

sporządzania raportu z wdrażania i przestrzegania zasad kodeksu

contractual procedures needed to be determined between KDPW

W ramach realizacji procesów harmonizacji prawa, KDPW S.A.

for KDPW

– self-assessment report.

and the National Bank of Poland.

uczestniczył w pracach Legal Certainty Group Komisji Europejskiej,

In 2007, information relating to CCP functionality in European

As part of the process of formulating the participation model

mających na celu usunięcie barier prawnych dla transgranicznego

markets was updated and verified and a table was prepared

for KDPW in TARGET2, a questionnaire was prepared and sent

rozrachunku papierów wartościowych, jak również w pracach

detailing current information about clearing houses operating

systemu TARGET2

out to KDPW participants relating to the preferred cash transaction

UNIDROIT nad Konwencją o papierach wartościowych posiadanych

in the cash and derivatives markets in Europe and the USA.

W 2007 roku prowadzono prace studialne dokumentacji dotyczącej

settlement option, where one of the banks holds an RTGS account

przez pośredników.

KDPW also became a member of CCP12, the international

wdrożenia TARGET2. Przedstawiciele KDPW S.A. uczestniczyli także

on the TARGET2 platform. Following a review of the questionnaires,

W sierpniu 2007 roku Krajowy Depozyt był gospodarzem obrad

organisation of clearing houses throughout the world. CCP12 is

w spotkaniach Klubu TARGET2.

a presentation was prepared on Euro payments processing

grupy Legal Certainty, dotyczących prawnych barier dla obsługi

an international forum for exchanging information and experience

W związku z planowanym przez NBP i grupę banków krajowych

by KDPW – using the accounts of payment banks in the TARGET2

wydarzeń korporacyjnych.

on financial instrument clearing.

przeniesieniem rozrachunku w walucie euro bezpośrednio

and SORBNET-EURO systems.

do systemu TARGET2, powstała konieczność przystosowania

KDPW has declared its participation in the TARGET2 platform

do nowych uwarunkowań systemu obsługi płatności KDPW

through the National Bank of Poland, as a participant of

propozycji modelu CCP dla KDPW S.A.

of MiFID

oraz ustalenia pomiędzy KDPW S.A. a NBP stosownych procedur

SORBNET-EURO.

W roku 2007 prowadzono aktualizację i weryfikację informacji

In 2007, analysis was carried out relating to the introduction

dotyczących stosowanych w Europie rozwiązań dla CCP, a także

of unrestricted choice by regulated markets of provider of clearing

przygotowano zestawienie aktualnych danych dotyczących izb

and settlement services, which are key changes affecting KDPW

+ monitorowanie prac związanych z planowaną implementacją

operacyjnych i kontraktowych.
W ramach opracowywania modelu udziału KDPW w systemie

+ Monitoring work on planning the TARGET2-Securities system

+ monitorowanie rozwiązań dla CCP w celu wprowadzenia

+ Analysis of the consequences for KDPW of the introduction

TARGET2 przygotowano i wysłano do uczestników KDPW ankietę

The building of a new securities settlement platform for the

rozliczeniowych na rynkach papierów wartościowych (kasowym

business operations following the implementation of the MiFID

dotyczącą preferowanego modelu rozliczenia pieniężnego

Eurozone, called TARGET2-Securities (T2S) was a project announced

i instrumentów pochodnych) w Europie i USA.

directive.

transakcji w przypadku, gdy jeden z banków płatników posiada

by the European Central Bank. The European Commission believes

Krajowy Depozyt dołączył także do stowarzyszenia CCP12,

As a result, with the introduction of the new regulations,

rachunek RTGS na platformie TARGET2. W wyniku podsumowania

the new platform forms part of the framework of its policy of

międzynarodowej organizacji zrzeszającej izby rozliczeniowe

competition for services may be offered, both by clearing and

ankiety przygotowano prezentację pt. „Realizowanie przez KDPW

building a single securities market, and its introduction will help

z całego świata. CCP12 jest międzynarodową platformą wymiany

settlement houses established for this purpose by domestic entities,

płatności w EURO – wykorzystanie rachunków Banków – Płatników

bring about greater integration of the settlement infrastructure and

informacji i doświadczeń w zakresie rozliczeń instrumentów

as well as by opening of branches by depository-settlement

w systemach TARGET2 oraz SORBNET-EURO”.

to lower the costs of cross-border settlement services.

finansowych.

institutions from other European Union member states. At the same

Krajowy Depozyt zadeklarował udział w systemie TARGET2

KDPW believes that building the T2S platform will be a difficult

za pośrednictwem NBP, jako uczestnik SORBNET-EURO.

and expensive enterprise for the EU public sector and will not

+ analizę konsekwencji wprowadzenia Dyrektywy MiFID dla KDPW

remove the most important barriers to effective cross-border

W roku 2007 przeprowadzono analizę wprowadzenia zagadnień

by KDPW as their primary clearing or settlement systems.

settlement in Europe. Without the removal of the key Giovannini

dotyczących swobodnego wyboru przez rynki regulowane,

Moreover, increased competition between trading platforms

TARGET2-Securities

barriers, especially legal and fiscal barriers, the free flow of cross-

dostawcy usług rozliczeniowo-rozrachunkowych oraz usług

in the European Union may have an indirect effect on KDPW

Budowa nowego systemu rozrachunkowego dla papierów

-border investment in the European capital market will continue

rozrachunkowych, które są kluczowymi zmianami, jakie niesie

business revenues, depending on the position that integrating

wartościowych w strefie Euro nazwanego Target2-Securities (T2S)

to be limited.

ze sobą wdrożenie dyrektywy MiFID dla działalności KDPW S.A.

markets for which KDPW provides services will have in the long

jest projektem ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny.

Last year, work was carried out involving monitoring the TARGET2-

W konsekwencji, z dniem wejścia w życie nowych przepisów,

term, and also depending on the size of the turnover that will

Zdaniem Komisji Europejskiej, nowa platforma mieści się w ramach

Securities initiative, in particular through providing comments to

konkurencyjne usługi będą mogły być oferowane, zarówno przez

be captured by outside investment firms performing internalised

założeń polityki budowy jednolitego rynku papierów wartościo-

the ECSDA position paper on T2S.

izby rozliczeniowo-rozrachunkowe zawiązane w tym celu przez

settlement.

+ monitorowanie prac związanych z opracowaniem systemu

have the right to indicate systems other than the one managed

podmioty krajowe, jak i poprzez otwarcie oddziałów przez insty-

wych, a jej wdrożenie powinno przyczynić się do pogłębienia
integracji infrastruktury rozrachunkowej, wzrostu wydajności

time, the regulated markets for which KDPW provides services will

+ Participation in international legal harmonisation initiatives

tucje depozytowo-rozliczeniowe z innych krajów członkowskich

systemów rozrachunkowych oraz obniżenia kosztów transgranicz-

As part of efforts to harmonise legal processes, KDPW took part

Unii Europejskiej. Jednocześnie, obsługiwane przez Krajowy

nych usług rozrachunkowych. W opinii KDPW S.A., utworzenie

in the work of the Legal Certainty Group within the European

Depozyt rynki regulowane uzyskają możliwość wskazania, jako

platformy T2S jest trudnym i kosztownym przedsięwzięciem sektora

Commission, whose aim is the elimination of legal barriers for

swojego pierwotnego systemu rozliczeniowego lub rozrachunko-

publicznego Unii Europejskiej, które nie doprowadzi do usunięcia

cross-border securities settlement. KDPW also took part in the work

wego, systemów innych niż prowadzone przez Krajowy Depozyt.

najważniejszych przyczyn niskiej efektywności rozrachunku

of Unidroit on the Convention of securities held with intermediaries.

Ponadto wzrost konkurencji pomiędzy platformami obrotu w Unii

transgranicznego w Europie. Bez usunięcia kluczowych Barier

In August 2007, KDPW hosted a meeting of the Legal Certainty

Europejskiej może pośrednio wpłynąć na wyniki działalności

Giovanniniego, w szczególności dotyczących barier prawnych

Group relating to legal barriers for processing corporate actions.

Krajowego Depozytu, zależnie od pozycji, jaką na integrującym się

i podatkowych, swobodny przepływ inwestycji transgranicznych

rynku zajmą w dłuższym okresie obsługiwane przez spółkę rynki,

na europejskim rynku kapitałowym nadal pozostanie ograniczony.

a także w zależności od skali obrotów, jaka zostanie przejęta przez

W minionym roku prowadzono działania w obszarze monitorowania

dokonujące transakcji wewnętrznych, firmy inwestycyjne.

inicjatywy TARGET2-Securities, m.in. poprzez opiniowanie wspólnego stanowiska ECSDA w sprawie T2S.
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Modernizacja i rozwój systemu
depozytowo – rozliczeniowego

W roku 2007

Krajowy Depozyt
kontynuował działania

Najważniejsze wydarzenia i procesy Important Events – Key Developments

The Upgrade and Development
of the Depository-Settlement System

In 2007,

KDPW continued to upgrade, improve and
increase the efficiency of the depository-

KDPW odnośnie ewidencji i nadzoru nad poprawnością prowadzenia

Drafting principles for data exchange
with issuers

depozytu papierów wartościowych przez uczestników.

The aim of the project is to improve the way data is communicated

i nadzoru, a także zaprezentowano koncepcję zmian w wymaganiach

Opracowanie koncepcji wymiany informacji
z emitentami

between KDPW and issuers of financial instruments registered in
KDPW. Data communication will take place electronically which will
eliminate the use of paper-based documentation.

nad modernizacją, doskonaleniem i usprawnianiem systemu

-settlement system. As part of new developments, work was carried

Celem projektu jest usprawnienie wymiany informacji pomiędzy

In 2007, analysis was carried out on international best practice and

depozytowo-rozliczeniowego. W ramach nowych rozwiązań

out in the following areas:

KDPW S.A. a emitentami instrumentów finansowych zdeponowanych

existing solutions in place for the exchange of data between issuers

w KDPW. Wymiana danych odbywać się będzie drogą elektroniczną,

and capital market institutions.

co pozwoli na wyeliminowanie posługiwania się dokumentami

Analysis was also carried out on procedures carried out in the Polish

papierowymi.

market, in particular in respect of data exchange between primary

prowadzono prace w następujących obszarach:

Kontynuacja projektu zmiany struktury kont
i wprowadzenia nowych funkcjonalności

Continuing work on changing the account
structure and the introduction of new
functionality

W 2007 roku przeprowadzono analizę międzynarodowych praktyk

market institutions, with particular attention directed at the data flow

Zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem projektu,

In line with the principles adopted and the project timetable, analysis

oraz funkcjonujących rozwiązań w zakresie wymiany informacji

to and from securities issuers.

prowadzono prace analityczno-projektowe, jak również przepro-

has been carried out along with internal testing of the system

pomiędzy emitentami a instytucjami rynku kapitałowego.

wadzono wewnętrzne testy prototypu systemu.

prototype. Supplementary technical documentation has been prepared

Przeanalizowano także praktyki stosowane na polskim rynku, przede

Opracowano i przesłano uczestnikom Krajowego Depozytu

and sent to KDPW participants and institutions working with KDPW.

wszystkim w zakresie wymiany informacji pomiędzy podmiotami

Work on an integrated settlement risk
management system

oraz instytucjom współpracującym, uzupełniającą dokumentację

Additionally, documentation was also sent on messaging in the new

w obszarze rynku pierwotnego, ze szczególnym uwzględnieniem

The project sets out to introduce a portfolio-based methodology for

techniczną, a także dokumentację dotyczącą nowego systemu

system, along with a timetable for tests and system implementation.

przepływu informacji do i od emitenta papierów wartościowych.

estimating settlement risk for the guaranteed cash and derivatives

wymiany danych oraz harmonogram testów i wdrożenia systemu.

Testing of the messaging system has started. The test principles have

Udostępniono i rozpoczęto testy nowego systemu wymiany danych.

been drawn up including testing by IT firms.

Opracowano zasady prowadzenia testów, w tym dotyczące umożli-

There have been detailed discussions and agreements with the

 race nad zintegrowanym systemem
P
zarządzania ryzykiem rozliczeniowym

wienia testowania przez firmy informatyczne.

National Bank of Poland on technical credit and lombard credit

Projekt zakłada wprowadzenie portfelowej metodologii szacowania

As part of the project, general principles of the new risk management

Prowadzono także szczegółowe uzgodnienia z Narodowym Bankiem

processing operations in the new system, which have led to changes

ryzyka rozliczeniowego dla gwarantowanych rynków terminowych

system were formulated, along with a detailed technical description

Polskim, dotyczące operacji obsługi kredytu technicznego

in specific messages.

i kasowych oraz ujednolicenie zasad zarządzania ryzykiem na obu

describing the integration between the SPAN_RM_Clearing application

i lombardowego w nowym systemie, które doprowadziły do zmian

As part of consultation with market stakeholders, a series of meetings

tych rynkach, poprzez wprowadzenie dwustopniowego modelu

with KDPW systems, containing in particular the structure of

w wybranych komunikatach wymiany danych.

was organised for participants during which there were detailed

gwarantowania opartego na depozytach zabezpieczających oraz

incoming/outgoing data for the SPAN_RM_Clearing application,

W ramach konsultacji ze środowiskiem, zorganizowano cykl spotkań

discussions on functionality and technical aspects of the new

funduszu rozliczeniowym.

principles for generating incoming data and data management within

dla uczestników, podczas których szczegółowo omówione zostały

depository-settlement system.

W toku realizacji prac przygotowano ogólną koncepcję nowego

the KDPW system. Moreover, a methodology was formulated for

systemu zarządzania ryzykiem, szczegółowy opis techniczny integracji

calculating margins for the cash market (SPAN) and the derivatives

aplikacji SPAN_RM_Clearing z systemami KDPW zawierający m.in.

market (also SPAN), in addition to methodology for calculating the

strukturę zbiorów wejściowych/wyjściowych aplikacji SPAN_RM_

value of the settlement guarantee fund and the level of contributions

zagadnienia funkcjonalne i techniczne nowego systemu
depozytowo-rozliczeniowego.

Przygotowanie propozycji zmian
systemu opłat

Draft proposals for changes
to the fee structure

markets and to harmonise risk management principles in both these
markets through the introduction of a two-stage guarantee model
based on margins and the settlement guarantee fund.

Clearing, zasady tworzenia zbiorów wejściowych i zarządzania

from each clearing member.

Work was carried out last year on the creation of a flexible Table of

przetwarzaniem danych w systemie KDPW. Ponadto opracowano

Additionally, an application was built to support the system testing

W ubiegłym roku prowadzone były prace nad stworzeniem

Fees, adapted to meet the needs of the new depository-settlement

metodologię obliczeń depozytów zabezpieczających dla rynku

process, i.e. preparing batch data and calculating margin requirements

elastycznej Tabeli Opłat, dostosowanej do wymogów nowego

system and in line with trends observed elsewhere in Europe.

kasowego (SPAN), terminowego (SPAN) oraz metodologię obliczania

for derivatives positions.

wartości funduszu rozliczeniowego i poziomu wpłat przez

As part of on-going work, an application is being built to calculate

poszczególnych uczestników rozliczających.

margining requirements for cash market transactions and methodology

Ponadto wykonano aplikacje wspomagające proces testowania

for managing risk parameters in the new risk management system.

systemu, tj. przygotowującą zbiory wsadowe oraz wykonującą

Support applications are also being built, where applicable.

Last year, amended procedures were presented relating to inspections

obliczenia wymagań depozytowych dla pozycji z rynku terminowego.

Testing is also being carried out on the SPAN_RM_Clearing application,

carried out at the offices of KDPW participants, and compliance on the

W ramach toczących się prac opracowywana jest aplikacja do obliczeń

in addition to principles for processing the ATS market.

basis of reports obtained.

wymagań depozytowych dla transakcji z rynku kasowego oraz

The new risk management principles will be introduced following

Information was prepared and presented to KDPW participants

metodologia zarządzania parametrami ryzyka w nowym systemie

the implementation of the new depository-settlement system.

W minionym roku przygotowana została zmodyfikowana procedura

on the proposed changes in registration procedures and how

zarządzania ryzykiem. Przygotowywane są również stosowne aplikacje

wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie uczestników KDPW

supervision will now be carried out, as well as relating to changes

pomocnicze. Ponadto prowadzone są testy działania aplikacji

oraz kontroli na podstawie otrzymywanych raportów.

in KDPW requirements as regards registration and supervision

SPAN_RM_Clearing, a także opracowywane zasady obsługi rynku ASO.

Opracowano oraz przekazano uczestnikom KDPW materiał

of safekeeping of the securities registration system managed

Nowy system zarządzania ryzykiem będzie realizowany po wdrożeniu

informacyjny prezentujący planowane zmiany w zasadach ewidencji

by participants.

nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego.

systemu depozytowo-rozliczeniowego oraz zgodnych z tendencjami
obserwowanymi w Europie.

Opracowanie założeń do nowych zasad
sprawowania funkcji nadzoru nad
poprawnością prowadzenia depozytu
papierów wartościowych na poziomie
ewidencji u uczestnika
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Realizując plany
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Działania związane z przygotowaniem
KDPW do wprowadzenia krótkiej sprzedaży

Preparations in KDPW for introducing
short selling

Głównym celem projektu jest wsparcie przez Krajowy Depozyt działań

The main aim of the project is support by KDPW of efforts to remove

zmierzających do zniesienia barier w rozwoju krótkiej sprzedaży na

barriers to short selling in the Polish capital market and to prepare

polskim rynku kapitałowym oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań,

and implement proposals which will lower risks associated with this

które przyczynią się do ograniczenia ryzyk związanych z tym

activity, in particular risks to operations of the KDPW depository-

procesem, w szczególności ryzyk związanych z funkcjonowaniem

-settlement system.

wprowadzanego przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego.

As a result, a review was carried out of procedures and market

W związku z tym, dokonano przeglądu procedur i praktyk rynkowych

practice, as well as analysis of their potential amendment in order

to implement plans for the introduction of

oraz analizy możliwości ich zmian w celu usprawnienia przekazywania

to improve the process market participants use for transaction

new products and services, the following

pomiędzy uczestnikami rynku potwierdzeń zawarcia transakcji

confirmation, matching of settlement instructions and sending

oraz uzgadniania warunków rozliczenia i przekazywania instrukcji

of settlement instructions. This work will allow the formulation

rozliczeniowych. Powyższe prace pozwolą na przygotowanie

of proposals which will limit the delays in sending settlement

rozwiązań, które umożliwią ograniczenie skali opóźnień w prze-

instructions on the basis of which securities are delivered by custodian

kazywaniu instrukcji rozliczeniowych, na podstawie których

banks onto the accounts of participants performing the settlement

realizowana jest dostawa papierów wartościowych przez banki

of transactions in the regulated market.

depozytariusze na konta uczestników rozliczających transakcje rynku

Participants were provided with the procedures for pre-matching

New products and services
wprowadzania

nowych produktów i usług, w ubiegłym roku prowadzono:

In order

work was performed last year:

Kontynuację prac nad uzyskaniem
zdolności do współpracy operacyjnej
z innymi systemami europejskimi
i wprowadzenia zdalnego uczestnictwa
innych zagranicznych instytucji
finansowych

Work continued on achieving
interoperability with other European
systems and on introducing remote
membership of other foreign financial
institutions to KDPW.

regulowanego.

of settlement instructions, which are due to be introduced to the

In 2007, analysis was performed on selected capital markets of Central

Przekazano uczestnikom założenia procedury do wstępnego

present system.

W roku 2007 przeprowadzono rozpoznanie wybranych rynków

and Eastern Europe and their infrastructure. An operational link was

zestawiania instrukcji rozliczeniowych (pre-matching), która może

Work was carried out on improving the straight-through-processing

kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej i ich infrastruktury.

built with the Estonian central securities depository. The link with

być wprowadzona w obecnym systemie.

of exchange of settlement instructions in connection with cross-border

Uruchomiono połączenie operacyjne z depozytem estońskim.

Euroclear was reactivated and used for the first time for transfer

Prowadzono prace w zakresie usprawnienia automatyzacji wymiany

free of payment links.

Odnowiono i po raz pierwszy wykorzystano do celów operacyjnych

operations. Co-operation continued with Clearstream Banking

dokumentów rozliczeniowych w związku z linkami zagranicznymi FoP.

Representatives of KDPW, together with representatives of the Warsaw

połączenie z Euroclear. Kontynuowano współpracę z Clearstream

Luxembourg. Using existing links with ICSDs Euroclear and

Przedstawiciele KDPW S.A. wraz z przedstawicielami GPW, Rady

Stock Exchange, the Custodian Bank Council, the Polish Chamber of

Luxemburg. Za pośrednictwem istniejących połączeń z ICSD:

Clearstream, an indirect link was built into the Italian and Swedish

Banków Depozytariuszy, Izby Domów Maklerskich oraz Izby

Brokerage Houses, the Association of Investment Fund Corporations

Euroclear i Clearstream, uruchomiono połączenia z rynkiem

markets.

Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzających Aktywami

and the Chamber of Fund and Asset Management, took part in the

włoskim i szwedzkim.

Following declarations of intent to list in Warsaw by issuers from

uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem projektu standardowej

preparation of a draft framework securities lending agreement for

W związku z prognozami notowań emitentów z Bułgarii i Litwy

Bulgaria and Lithuania, analysis was performed on the possibility of

umowy pożyczki papierów wartościowych dla rynku polskiego,

the Polish market, based on International Securities Lending Association

w Polsce, przeprowadzono rozpoznanie możliwości utworzenia

creating operational links into these markets. Discussions took place

opartej na standardach ISLA.

(ISLA) standards.

połączeń operacyjnych z tymi rynkami. Przeprowadzono rozmowy

on the creation of operational links with the Lithuanian and Ukrainian

dotyczące utworzenia połączenia operacyjnego z depozytem

CSDs. A detailed analysis of the infrastructure of the Ukrainian capital

litewskim i ukraińskim. Przygotowano również pogłębioną analizę

market was also prepared.

Prace nad modelem uzupełnienia
funkcjonalności KDPW o funkcje bankowe

Work on a model to extend KDPW business
operations to include banking functions

infrastruktury ukraińskiego rynku kapitałowego.

Additionally, together with the Warsaw Stock Exchange, work was

W minionym roku opracowano wstępną analizę uzupełnienia usług

Last year, initial analysis was carried out to examine whether

Ponadto, we współpracy z GPW prowadzone były analizy dotyczące

carried out relating to co-operation in providing clearing services for

KDPW o funkcje bankowe w ograniczonym zakresie wspierającym

KDPW should act as a limited purpose bank to support settlement

możliwości współpracy w zakresie rozliczeń uruchamianego przez giełdę

the Sibiu Exchange in Romania, which launched its spot market with

funkcje rozliczeniowe KDPW.

operations. Working together with external consultants, a set

w Sibju, w Ruminii, we współpracy z Warszawską Giełdą, rynku kasowego.

the help of the Warsaw Stock Exchange.

We współpracy z doradcą zewnętrznym opracowane zostały założenia

of proposals was drafted on a legal framework for KDPW to be able

dotyczące umocowania prawnego KDPW do wykonywania funkcji

to perform banking functions and three different operational and

bankowych. Powstały trzy warianty operacyjno-organizacyjne

organisational models were presented. On the basis of the research,

wykonywania przez KDPW funkcji bankowych. Na podstawie

a report was prepared relating to conditions that would need to be
met for KDPW to become a bank.

Analizę roli KDPW S.A. w procesie
proxy voting

An analysis of the role of KDPW in providing
proxy voting services

Kontynuując działania z roku ubiegłego, wykonano prace

Continuing on from last year, work was carried out in preparation

wykonanych analiz, przygotowano opracowanie dotyczące

przygotowawcze do analizy zapotrzebowania rynkowego na usługę

for analysis of market demand for a central data provider platform for

uwarunkowań przekształcenia Krajowego Depozytu w bank.

centralnej platformy informacyjnej w procesie wykonywania prawa

exercising voting rights from shares held by investors. Work was also

głosu z posiadanych przez inwestora akcji oraz prowadzono prace

carried out on formulating the business requirements for a central

nad stworzeniem koncepcji usługi centralnej platformy informacyjnej.

data provision platform. KDPW monitored the introduction

Prace związane z obsługą instrumentów
rynku niepublicznego

Monitorowano działania na rzecz implementacji dyrektywy

of the Shareholders’ Rights Directive and its implementation in Polish

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwestii

responsibilities for natural persons, the Ministry of Finance confirmed

Shareholder`s Rights w prawie polskim. Projekt świadczenia usługi

law. The project for processing proxy voting will be part of a broad

płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskano

the rules currently in force in this scope – this was one of the issues to

proxy voting będzie częścią przygotowywanego systemu

range of issuer services being planned by KDPW.

potwierdzenie Ministerstwa Finansów podtrzymujące dotychczasowe

be clarified, raised by representatives of the Polish Bank Association in

zasady stosowane w tym zakresie – była to jedna z kwestii do

relation to the processing of instruments from the non-public market.

kompleksowej obsługi emitentów przez KDPW S.A.

26

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

The National Depository for Securities

Raport Roczny

Work on the processing of instruments
from the non-public market
With uncertainty still surrounding the question of income tax remitter

Annual Report

27

Najważniejsze wydarzenia i procesy Important Events – Key Developments

Najważniejsze wydarzenia i procesy Important Events – Key Developments

wyjaśnienia podnoszonych przez przedstawicieli Związku Banków
Polskich (ZBP) w związku z obsługą instrumentów niepublicznych.
Przekazano do ZBP kolejną wersję Regulaminu Systemu Obsługi
Dłużnych Papierów Wartościowych, uwzględniającą przekazane
przez banki postulaty w zakresie doprecyzowania zapisów związanych
z wycofaniem instrumentów dłużnych z systemu oraz kwestii

System zarządzania ryzykiem operacyjnym

Operational Risk Management System

Jednym

One of the primary

związanych z wystawianiem świadectw potwierdzających stan
posiadania – w tym blokowanie danych papierów będących
przedmiotem tego świadectwa.

z priorytetowych zadań Krajowego
Depozytu jest zapewnienie

najwyższego poziomu bezpieczeństwa i stabilności całego

Działania w zakresie tworzenia
alternatywnego systemu obrotu GPW

responsibilities of KDPW is ensuring the highest level of security and

systemu rozliczeniowego.

stability of the whole clearing and settlement system.

Dlatego też w roku 2007 prowadzone były planowe działania

As a result, in 2007, planned work on operational risk management was

Otwarcie w 2007 roku nowego rynku NewConnect prowadzonego

w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmujące, m.in.:

carried out, covering in particular: regular measurements of risk levels,

przez GPW, dla Krajowego Depozytu oznaczało przygotowanie się

regularne pomiary poziomu ryzyka zgodnie z przyjętym Modelem

according to the adopted Operational Risk Management Model

do roli instytucji odpowiedzialnej za poprawne rozliczanie transakcji

zarządzania ryzykiem operacyjnym, oszacowanie potencjalnych strat

guideline, estimation of potential financial losses, evaluations for

zawartych na tym rynku.

finansowych, pomiary dostępności systemu depozytowo-rozlicze-

accessibility of the depository-settlement system and the launch of

Dlatego też KDPW przygotował regulacje oraz system do rozliczeń

niowego oraz uruchomienie portalu intranetowego dotyczącego

an internet portal relating to operational risk in KDPW, together with

transakcji ASO. Podpisanie umowy z Warszawską Giełdą dotyczącej

ryzyka operacyjnego w KDPW S.A. wraz z elektronicznym Rejestrem

an electronic Event Register. Real time monitoring also took place

współpracy w zakresie rozliczania i zabezpieczania rozliczeń transakcji

Zdarzeń. Prowadzono także bieżące monitorowanie poziomu

of the level of security of information in KDPW and testing of the

poprzedzone zostało wzajemnymi konsultacjami obu instytucji.

bezpieczeństwa informacji w KDPW S.A. oraz przeprowadzono

Business Continuity System took place as planned.

planowane testy Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania.

Moreover, preparation was underway to sign an insurance agreement

aby w dniu uruchomienia rynku NewConnect funkcjonował sprawny

The Polish Bank Association received a new version of the Rules

Ponadto prowadzono działania przygotowawcze, mające na celu

for KDPW as protection from the financial consequences arising from

system rozliczania zawartych transakcji oraz aby rozliczenia te

of the Debt Securities Processing System, incorporating proposals put

zawarcie umowy ubezpieczenia Krajowego Depozytu przed skutkami

operational risk that may have a significantly negative impact on the

gwarantowane były środkami Funduszu zabezpieczającego rozliczanie

forward by the banks on making provisions on the withdrawal of debt

finansowymi wynikającymi ze zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego,

financial stability of KDPW as a commercial corporation.

transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu.

instruments from the system more precise, along with provisions on

mogącymi w sposób istotny zagrozić stabilności finansowej KDPW S.A.

Fundusz zabezpieczający tworzony jest z wpłat uczestników

providing certificates of ownership, including blocking specific

jako spółki prawa handlowego.

rozliczających. Jego celem jest zapewnienie wykonania rozliczeń

securities to which the certificates relate.

Celem wzajemnych uzgodnień było stworzenie takich warunków,

w przypadku braku na rachunku uczestnika środków pieniężnych
lub papierów wartościowych niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia transakcji.

Work on creating an alternative trading
system for the Warsaw Stock Exchange

Przygotowanie wdrożenia
zintegrowanego systemu klasy ERP

Preparation to introduce an integrated
Enterprise Resource Planning system

W minionym

Last year,

The launch in 2007 of the NewConnect market, managed by the
Warsaw Stock Exchange meant that KDPW had to prepare for
the role of clearing and settlement house for transactions executed
in this market.
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roku zawarto umowę
wdrożeniową, licencyjną

implementation, licensing and service
agreements were signed for the

i serwisową mySAP. Opracowana została Koncepcja Biznesowa

provision of a mySAP system. A business plan was prepared, detailing

As a result, KDPW prepared the appropriate rules and system for the

– dokument precyzujący zakres planowanych do wdrożenia

the scope of planned functionality and method for implementation.

clearing and settlement of transactions from the alternative trading

funkcjonalności oraz sposób ich implementowania. Ponadto, na

Moreover, for the purposes of the project, a system – hardware

system (ATS). Prior to the signing of agreements with the Warsaw

potrzeby projektu, przygotowano platformę systemowo-sprzętową

platform was prepared, including the requirement to perform

Stock Exchange related to co-operation in clearing and settlement

z uwzględnieniem wymogu realizacji zadań także w Lokalizacji

at the KDPW business recovery site as well.

of transactions and transaction settlement guarantee, there were

Zapasowej KDPW S.A.

Work began to prepare the mySAP system for production. Functions

bilateral discussions between the two institutions. The aim of the

W toku prac przygotowano system mySAP ERP do startu produktyw-

were also initiated to complete the first stage of the project, i.e.

agreement was to ensure that on the day that the NewConnect

nego. Uruchomione zostały funkcjonalności w zakresie przewidzianym

material planning, personnel management and staff salaries, financial

market was launched, there would be a solid clearing and settlement

dla realizacji I etapu projektu, tzn. gospodarki materiałowej,

accounting, management accounting, and billing for services as part

system in place for executed transactions, and that they would be

działalności kadrowej i wynagradzania pracowników, rachunkowości

of operations.

guaranteed by assets of the ATS Guarantee Fund.

finansowej, rachunkowości zarządczej, procesu fakturowania usług

At the same time, two options for interfaces for data exchange with

The ATS Guarantee Fund is made up of contributions from clearing

świadczonych w związku z realizowaną działalnością operacyjną.

the depository-settlement system were prepared, for the current

members. Its purpose is to guarantee transaction settlement

Opracowano jednocześnie dwa warianty interfejsów wymiany danych

system and the new system.

in the event of a shortage of cash or securities on the clearing member’s

z systemem depozytowo-rozliczeniowym – dla obecnego i nowego

account, necessary for settlement to take place.

systemu.
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Bezpieczeństwo inwestowania na polskim
rynku kapitałowym

Investor protection in the Polish
capital market

Za przedsięwzięcia

Work

obniżania opłat, Rada Nadzorcza kilkakrotnie podejmowała uchwały

reductions, the KDPW Supervisory Board adopted many resolutions

Polish capital market that led to compensation being paid out

zmieniające Tabelę Opłat KDPW. W szczególności, mając na uwadze

changing the KDPW Table of Fees. In particular, in order to support

z wystąpieniem na polskim rynku kapitałowym zdarzenia

to investors from the Investor Compensation Scheme. These events

rozwój rynku kapitałowego, jak również kontynuując politykę

the growth of the capital market, as well as to continue the policy

uruchamiającego proces wypłaty rekompensat ze środków systemu

led to a legal analysis being carried out on Part V of the Law of 29 July,

sukcesywnego obniżania opłat pobieranych od uczestników KDPW,

of successive reductions of fees charged to KDPW participants,

rekompensat. Przypadek ten stał się przyczynkiem do przepro-

2005 on Trading in financial instruments concerning “Protection of

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, zdecydowała o podwyższeniu

the Supervisory Board, at the request of the KDPW Management

wadzenia analizy prawnej przepisów Działu V „Zabezpieczenie interesów

investor interests and the Compensation scheme”, and interpretations

o 10% ośmioprocentowego rabatu udzielonego uczestnikom

Board, adopted a resolution to increase to 10% the eight percent

inwestorów. System rekompensat” ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

of these legal provisions for practical purposes. The opinions will

w grudniu 2006 roku, co przełożyło się ostatecznie na 18% rabat.

rebate given to participants in December 2006, which was translated

o obrocie instrumentami finansowymi i wypracowania interpretacji

be used to determine whether there is a need to draft amendments

Ponadto, kontynuując przyjętą przez Spółkę politykę obniżania opłat

in total into an 18% rebate. Moreover, continuing the policy adopted

tych przepisów na potrzeby praktyki. Wypracowane stanowiska

to the law to ensure greater security for investors in the capital market

średnio o 15% w skali roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła 10% rabat na

by the company of lowering fees by an average of 15% annually, the

posłużą do rozważenia zasadności wprowadzenia zmian legislacyjnych

and the protection of assets.

rok 2008. Dodatkowo, na wniosek Zarządu, w grudniu 2007 roku, Rada

Supervisory Board approved a 10% rebate for 2008. In addition, at the

w kierunku zwiększenia ochrony interesów i bezpieczeństwa

In view of the above, a document was prepared, entitled “Procedures for

Nadzorcza pogłębiła obowiązujące obniżki opłat poprzez

request of the Management Board, in December 2007, the Supervisory

inwestowania na rynku kapitałowym.

using the assets of the compensation scheme to pay compensation and

wprowadzenie kolejnego 10% rabatu skutkującego tym, iż przychody

Board extended the current fee reductions by introducing another

W związku z powyższym opracowany został dokument „Procedura

monitoring of procedures of the compensation payout by the trustee”

należne Krajowemu Depozytowi z tytułu naliczonych opłat w okresie

10% rebate, which means that revenues due to KDPW from fees for

uruchamiania środków z systemu rekompensat na wypłatę

which in a clear and transparent manner reflects the activities of KDPW.

od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, obniżone zostaną o 20%

the period 1 January to 31 December, 2008 will be lowered by 20% for

rekompensat oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości wypłat

Moreover, work was initiated to define procedural guidelines for the

względem każdego uczestnika.

each participant.

rekompensat przez syndyka”, który w sposób jawny i przejrzysty

trustees related to drawing up a list of investors, with the help of a

odzwierciedla działania Spółki.

prominent auditing firm, under whose supervision the trustees would

Ponadto podjęte zostały prace związane z określeniem standardów

verify the financial and accounting documentation of WGI DM S.A.

działania syndyka związanych ze sporządzeniem listy inwestorów,

Brokers, and made significant proposals for the way the list is drawn up.

poprzez zaangażowanie renomowanej firmy audytorskiej, pod

The result of this work is a series of models and scenarios that must be

nadzorem której syndyk zweryfikował dokumentację finansowo-księ-

met by entities charged with preparing a list and for a supplementary

gową WGI DM S.A. i przyjął istotne dla sporządzenia listy ustalenia.

set of rules to the law itself. The activities described above are

Efekty tych prac tworzą modele zachowań i warunków brzegowych

especially significant from the perspective of building confidence

niezbędnych dla wypełnienia przez podmiot zobowiązany do

among claimants and to enhance the image of KDPW as an institution

sporządzenia listy inwestorów zaleceń ustawodawcy dotyczących

able to reflect confidence in the public at large, responsible for

sposobu sporządzenia listy i stanowią w tym zakresie uzupełnienie

maintaining the security of trading.

o takim charakterze można uznać działania podjęte w związku

in this field includes activities initiated
in connection with events taking place in the

Zmiany w Tabeli Opłat

Na przestrzeni

Changes in the KDPW Table of Fees
2007 roku, realizując
przyjętą politykę

Throughout

2007, implementing the
approved policy of fee

przepisów ustawy. Powyższe działania mają podstawowe znaczenie,
z punktu widzenia pozyskania zaufania uprawnionych oraz budowy
autorytetu Krajowego Depozytu jako instytucji zaufania publicznego,
dbającej o bezpieczeństwo obrotu.
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+ rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
funduszu otwartego, a także skrótu tego prospektu, oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:
powierniczych,

W roku

In 2007,

2007 Krajowy Depozyt uczestniczył
w wielu procesach legislacyjnych, z których

KDPW was involved in many legislative
initiatives, of which the most important

+ Terms and conditions for activities of investment firms and
+ Detailed terms and conditions that need to be met by the
information memorandum, described in Section 39, subsection

+ szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać

The evolution of capital market regulations

and Ordinances of the Minister of Finance on:
custodian banks,

+ trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków

Rozwój regulacji rynku kapitałowego

funds, as well as the shortened form of this prospectus,

1 and Section 42, subsection 1 of the Law on Public offerings and

memorandum informacyjne, o którym mowa w art.39 ust. 1 oraz art.

the terms and conditions for the introduction of financial

42 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instruments to organised trading, and on public companies,

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych,

+ adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego,
+ transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego,
+ znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu

+ Capital adequacy for financial conglomerates,
+ Transactions executed within the group making up the financial
conglomerate,

+ Significant concentration of risk at the level of financial
conglomerates,

+ The scope, manner, form and deadlines for delivering information

najistotniejsze znaczenie dla działalności Spółki mają prace nad ustawą

for the company related to work on the Law on Financial market

o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz prace nad nowelizacją

supervision, in addition to work on amendments to the Commercial

Kodeksu spółek handlowych w związku z implementacją dyrektywy

Companies Code as a consequence of the implementation of EU

niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki

2006/68/WE w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania

Directive 2006/68/EC as regards the formation of public limited

papierów wartościowych,

oraz zmian wysokości ich kapitału, a także prace nad zmianami do

liability companies and the maintenance and alteration of their capital,

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym

as well as work on amendments to the Bankruptcy and Restitution

Rejestrze Sądowym.

Law and the Law on the National Court Register.

finansowego,

+ zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez

+ szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany,
+ określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm

by certain entities performing brokerage activities and managing
securities accounts,

+ Detailed conditions that need to be met by the regulated market,
+ The definition of technical and organisational conditions for
investment firms and custodian banks,

+ The manner in which brokerage houses estimate internal capital

inwestycyjnych i banków powierniczych,

+ warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

and review the process of estimating and maintaining this capital,

+ The conditions that need to be met by alternative trading systems

Ponadto Krajowy Depozyt brał udział w szeregu przedsięwzięciach

In addition, KDPW participated in a range of initiatives organised within

i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania

organizowanych w ramach grup roboczych tworzonych przy Radzie

working groups established by the Financial Market Development

tego kapitału,

Rozwoju Rynku Finansowego. Należy wymienić przede wszystkim

Council. It is principally worth highlighting participation in working

udział w grupach roboczych: ds. uregulowania krótkiej sprzedaży,

groups on the regulation of short selling, the introduction of omnibus

wprowadzenia rachunków omnibus, usług płatniczych, a także

accounts, payment services, as well as review of banking law.

przeglądu prawa bankowego.

KDPW also took part in projects whose aim was to improve the operation

W roku 2007 opiniowano także różnego rodzaju Dokumenty

KDPW S.A. uczestniczył także w projektach mających na celu poprawę

of the capital market, involving the drafting of various types of

Europejskie oraz ich projekty, w szczególności:

funkcjonowania rynku kapitałowego, związanych z tworzeniem

regulations or standards, including: The Committee of Financial

+ projekt Przewodnika Legislacyjnego dotyczącego transakcji

różnego rodzaju regulacji czy standardów, takich jak: Komitet

Best Practice, convened as part of an initiative of the Polish Financial

zabezpieczonych, nad którym toczą się prace w ramach Komisji

Dobrych Praktyk Finansowych powołany z inicjatywy Komisji Nadzoru

Supervision Authority and a working group established at the request

Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa

proposals for simplifying the business environment for companies

Finansowego oraz grupa robocza powołana z inicjatywy Giełdy

of the Warsaw Stock Exchange whose purpose is to draft a standard

Handlowego (UNCITRAL),

in the area of company law, accounting and auditing,

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której zadaniem jest

framework securities lending agreement for the Polish market.

wypracowanie projektu standardowej umowy pożyczki papierów
wartościowych dla rynku polskiego.

organised by investment firms.

+ warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę
inwestycyjną alternatywny system obrotu.

In 2007, KDPW also provided legal commentary to various European
papers and their drafts, in particular:
continuing within the United Nations Commission on International

+ Komunikat Komisji Europejskiej zawierający propozycje działań
na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw

Last year, KDPW also took part in drafting executive instruments
to legislation governing the operation of the capital market and

+ A draft Legislative Guide to secured transactions, on which work is

w obszarach prawa spółek, rachunkowości i audytu,

Trade Law (UNCITRAL),

+ A communiqué from the European Commission containing

+ A draft of a Convention on harmonised substantive rules regarding
securities held with an intermediary prepared as part of the
UNIDROIT Committee,

+ projekt Konwencji harmonizującej prawa wynikające z papierów

+ A draft Directive amending Directive 112/2006 on the common

W ubiegłym roku Krajowy Depozyt uczestniczył także w pracach

the pension social security system in Poland, and in particular in work

wartościowych przechowywanych przez pośrednika,

system of value added tax in relation to financial and insurance

nad kształtem aktów wykonawczych do ustaw regulujących

on the following projects:

przygotowywanej w ramach Komitetu UNIDROIT,

services and a draft of an ordinance determining the way the

funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz systemu ubezpieczeń

+ An Ordinance of the Council of Ministers amending the Ordinance

+ projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 112/2006 w sprawie

directive is to be implemented,

emerytalnych w Polsce, a w szczególności w pracach nad projektami:

on the terms and conditions for the State Social Security Office

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu

+ A document from the European Commission on Conflict of laws:

+ rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie

to be informed by open-ended pension funds on agreements with

do definicji usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz projekt

modernisation of the PRIMA rule for intermediated securities.

w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy
z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej,
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+ An Ordinance of the Council of Ministers on preparing a prospectus
by open-ended investment funds and specialised open-ended
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Relacje międzynarodowe

International relations

Miniony

2007

rok charakteryzował się aktywnością

The Polish National Working Group on the Removal of the

Polska Grupa Robocza ds. 3-ciej Bariery Giovaniniego
– grupa powołana z inicjatywy KDPW S.A. i Rady Banków

Third Giovannini Barrier was established at the initiative of KDPW

saw KDPW play an active role on the international

Depozytariuszy, przygotowuje plan implementacji w Polsce

and the Custodian Bank Council. It is preparing a program for

stage. Representatives of KDPW continued their

standardów ECSDA i rekomendacji European Credit Sector

the implementation of the ECSDA standards and European Credit

work in projects co-ordinated by central securities depository and

Associations (ECSA) dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych

Sector Associations (ECSA) recommendations relating to corporate

clearing house associations across the world.

(corporate actions).

actions.

ANNA – The Association of National Numbering Agencies

EACH – The European Association of Central Counterparty

EACH – The European Association of Central Counterparty

ANNA – The Association of National Numbering Agencies

ANNA is an agency that collects and makes available information

Clearing Houses

Clearing Houses

ANNA jest agencją powołaną do gromadzenia i udostępniania

on securities ID codes, implements new capital market standards

Organizacja zajmuje się przygotowaniem nowych standardów i usług

EACH is involved in creating new standards and services for CCPs and

informacji o kodach papierów wartościowych, wdrażania nowych

and amends and improves existing standards. Securities ID codes

w zakresie CCP w instytucjach rozliczeniowych.

clearing houses. Through its membership of EACH, representatives of

norm dot. rynku kapitałowego oraz modyfikacji i udoskonalania norm

are assigned by member organisations acting as national numbering

W ramach stowarzyszenia EACH przedstawiciele Krajowego Depozytu

KDPW took part in formulating access and interoperability principles

istniejących. Kody nadawane są przez zrzeszone w niej organizacje

agencies. KDPW, as a national numbering agency, assigns securities ID

brali udział w pracach nad treścią zapisów dokumentu Code of Conduct.

of the Code of Conduct.

członkowskie, krajowe agencje kodujące. Krajowy Depozyt, posiadając

codes and participates in the exchange of information on securities

status krajowej agencji, nadaje kody i uczestniczy w wymianie

co-ordinated by the ANNA Service Bureau.

INTER-CCP RISK MANAGEMENT GROUP

INTER-CCP RISK MANAGEMENT GROUP

Grupa robocza ds. zarządzania ryzykiem powołana w sierpniu

This working group analysing risk management issues was established

ECSDA – The European Central Securities Depositories Association

2007 r. w ramach EACH. Przedmiotem prac grupy jest opracowanie

in August 2007 within EACH. The working group is preparing

Krajowego Depozytu na arenie

międzynarodowej. Przedstawiciele KDPW S.A. kontynuowali prace
w organizacjach zrzeszających centralne depozyty i izby rozliczeniowe
całego świata, m.in. w:

informacji o papierach wartościowych prowadzonej przez ANNA
Service Bureau.

ECSDA was founded in 1997 in Madrid as a forum for CSDs to

rekomendacji odnośnie zasad zarządzania ryzykiem związanym

recommendations for risk management in relation to operational links

ECSDA – The European Central Securities Depositories Association

exchange ideas and pursue common goals. Six working groups were

z funkcjonowaniem połączeń operacyjnych utworzonych pomiędzy

created between CCPs, based on the Code of Conduct.

Europejskie Stowarzyszenie Centralnych Depozytów Papierów

established within ECSDA.

CCP w oparciu o umowę Code of Conduct.

Wartościowych, powstało w 1997 roku w Madrycie jako forum służące

Throughout 2007, representatives of KDPW were members of ECSDA

CSDs do wymiany poglądów i podejmowania wspólnych inicjatyw.

working groups:

SMPG – Securities Market Practise Group

SMPG – Securities Market Practise Group

W ramach ECSDA powstało jak dotąd 6 grup roboczych.

+W
 G2 – the aim of the work of the group is to identify potential risks

Celem działania SMPG jest opracowanie standardów i praktyk

The SMPG is working on standards and market practices to ensure

W 2007 r. przedstawiciele KDPW S.A. uczestniczyli m.in. w pracach

and growth opportunities in line with the goals of ECSDA.

rynkowych w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie Straight-

that straight-through-processing (STP) is achieved in relation to

grup roboczych:

The working group prepares common position papers and

Through-Processing (STP) w obszarach związanych z rozliczeniem,

securities clearing and settlement and rights from those securities,

represents the official face of ECSDA to public authorities.

rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją praw z nich

in the domestic and international markets.

+W
 G3 – this ECSDA working group examines issues involving

wynikających, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

The Polish working group operating within the SMPG National Market

securities cross border settlement. WG3 began its work last year

Krajową grupą roboczą działającą w ramach SMPG National Market

Practice Group is NMPG PL. SMPG. A special group was established

with the harmonisation of rules for access to other CSDs and

Practice Group jest NMPG PL. SMPG W ramach SMPG utworzono

within the SMPG responsible for the analysis of market practice and

problematykę związaną z rozrachunkiem transakcji cross-border

examining principles of interoperability. This work was particularly

grupy tematyczne odpowiadające za analizę praktyk rynkowych

drafting of standards.

papierów wartościowych. Grupa WG 3 rozpoczęła prace nad

important in the context of the provisions of the European Code

i opracowanie standardów.

harmonizacją zasad wzajemnego dostępu do innych systemów

of Conduct for Clearing and Settlement, signed in November 2006.

+ WG 2 – celem prac grupy jest identyfikacja ewentualnych ryzyk oraz
szans rozwoju zgodnie z misją ECSDA. Grupa robocza wypracowuje
wspólne stanowisko i wizerunek ECSDA wobec władz publicznych.

+ WG 3 – grupa robocza powołana w ramach organizacji ECSDA bada

depozytowo-rozrachunkowych oraz zasad współpracy operacyjnej.
Prace nabrały szczególnej wagi w wyniku postanowień zawartych
w dokumencie Code of Conduct podpisanym w listopadzie
2006 roku.

+ WG 5 – grupa robocza prowadząca prace związane z harmonizacją
systemów rozrachunku papierów wartościowych.

+W
 G5 – this working group is responsible for the harmonisation
of securities settlement systems.

+W
 G6 – the group is responsible in particular for preparing

ESA – European SWIFT Alliance

ESA – European SWIFT Alliance

Organizacja skupia 24 państwa wykorzystujące sieć SWIFT.

The organisation brings together 24 countries using the SWIFT

Podczas spotkań omawiane są przygotowywane przez SWIFT

network. Discussions at meetings covered documents being prepared

a description of messaging standards between CSDs and for

dokumenty dotyczące strategii działania, wprowadzania nowych

by SWIFT relating to strategy, introduction of new products and fees.

further harmonising messaging standards between CSDs

produktów, opłat itp. W ramach struktur ESA działa kilka grup

There are several working groups active within the ESA, including

and other infrastructure institutions, participants and markets.

roboczych, w tym Securities Working Group, w której pracuje

the Securities Working Group, which includes a representative

przedstawiciel Krajowego Depozytu.

from KDPW.

+ WG 6 – zadaniem grupy jest opracowanie standardów komunikacji
pomiędzy CSDs oraz dalsza harmonizacja komunikacji pomiędzy
CSDs oraz infrastrukturą uczestnicy/rynki.
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– evolutionary trends

W roku

2008 i w latach następnych infrastruktura
organizacyjno-techniczna oraz sposób

In 2008,

and over the coming years,

–p
 rzygotowanie do wprowadzenia „krótkiej sprzedaży”,

– Preparation to introduce short selling,

the organisational and technical

–p
 race nad koncepcją modelu pełnienia funkcji bankowych,

– Preparation of a business model where KDPW performs banking

i zakres usług wykonywanych przez KDPW S.A. będą rozwijane,

infrastructure, as well as the way that KDPW provides services,

m.in. poprzez następujące przedsięwzięcia:

and the scope of these services, will be developed, in particular

+ wdrożenie nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego,

through the following initiatives:

pozwalające jednocześnie na:
– opracowanie kompleksowego modułu obsługi pożyczek
papierów wartościowych,

+ The implementation of the new depository-settlement system,
which will allow at the same time for:
– Building a complex module to process securities lending,

– wdrożenie wymiany danych za pomocą komunikatów SWIFT
z obszaru Clearing & Settlement oraz Corporate Actions,
– rozbudowę zapasowego serwera i5, w celu zapewnienia
odpowiedniej wydajności dla obsługi rosnącej liczby transakcji,

+ udział w pracach nad implementacją Code of Conduct,

– Implementing SWIFT-based messaging for clearing and
settlement and corporate actions,
– The development of the back-up i5 server to ensure the best level
of performance to process increasing numbers of transactions,

+ Participation in work on the implementation of the Code of

– a naliza i opracowanie koncepcji przetwarzania nocnego
–p
 race związane z dostosowaniem KDPW do operacji przystąpienia

+ udział w pracach dotyczących analizy wymiany danych w ramach
obszaru post-tradingowego (Electronic Trade Confirmation),

+ w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym przewidywane są,
– prace nad rozbudową Modelu Szacowania Potencjalnych Strat
Finansowych o dodatkowe scenariusze strat,

– Identifying and analysing issues relating to the Code of Conduct

bezpieczeństwa informacji,

Code of Conduct w zakresie Acces & Interoperability,
Price Transparency,

access and interoperability provisions,
– On-going analysis and updates of the solutions adopted as part
of the price transparency provisions,

– wdrożenie opracowanych zasad implementujących założenia
Code of Conduct w zakresie service unbundling and accounting
separation,

– Implementing the provisions of the Code of Conduct relating
to service unbundling and accounting separation,
– Analysing new initiatives proposed by the Code of Conduct

– analizę nowych rozwiązań proponowanych przez Monitoring Group.

+ rozwój obsługi emitentów krajowych i zagranicznych,
+ prace zmierzające do rozwoju międzynarodowej sieci

Monitoring Group.

+ The development of services for foreign and domestic issuers,
+ The development of KDPW’s international operational network,

operacyjnej KDPW S.A., wśród których wymienić należy:

which includes in particular:

– obsługę zagranicznych papierów wartościowych, dla których

– The processing of foreign securities for which KDPW does not act

KDPW nie jest depozytem macierzystym,
– opracowanie, w formie Market Guides, koncepcji oraz

as issuer CSD,
– The preparation, in the form of Market Guides, of principles

przygotowanie procedur stosowanych przez KDPW S.A.

and procedures for KDPW to be able to process foreign securities

w obsłudze papierów zagranicznych notowanych na GPW,

listed on the Warsaw Stock Exchange,

– prace nad uruchomieniem obsługi kont omnibus,

– Work on the introduction of omnibus accounts,

– działania zmierzające do podjęcia współpracy operacyjnej

– Initiatives aimed at operational links with Ukrainian and Romanian

z infrastrukturą ukraińską i rumuńską,
– promocję i rozwój współpracy z ukraińskim rynkiem kapitałowym
we współpracy z GPWwW S.A.,

+ w zakresie rozliczeń i rozrachunku:
– opracowanie koncepcji projektowej usługi zestawiania instrukcji

Ukrainian capital market, together with the Warsaw Stock Exchange,

+ In clearing and settlement:
– Preparing a project plan for the implementation of pre-matching

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

through the creation of an internal auditing policy for information

–o
 pracowanie koncepcji „Kompleksowego zarządzania zmianą”,

+ w ramach zarządzania ryzykiem rozliczeniowym planowane są

security,
– Preparing a “complex change management” concept,

+ In the area of settlement risk management, the following

prace zmierzające do:
– wdrożenia nowego zintegrowanego systemu zarządzania
ryzykiem opartego na metodologii SPAN,

initiatives are planned:
– The implementation of a new integrated risk management system

–o
 pracowania nowych zasad określania wymogów kapitałowych
dla uczestników rozliczających KDPW oraz

based on SPAN methodology,
– New principles for determining capital requirements for KDPW

– opracowania propozycji rozwiązań systemowych w celu poprawy
zewnętrznej oceny KDPW w zakresie ryzyka dokonywanej przez
agencję Thomas Murray,

clearing members,
– Proposals for system enhancements in order to improve KDPW
risk rating assessments performed by Thomas Murray.

+ wdrożenie zmian w zasadach sprawowania funkcji nadzoru nad

+ Introducing changes to the manner in which KDPW supervises

poprawnością prowadzenia depozytu papierów wartościowych

the correct management of securities safekeeping at the

na poziomie ewidencji u uczestnika,

participant level,

+ wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

+ The implementation of an integrated Enterprise Resource

przedsiębiorstwem mySAP ERP,

Planning system, mySAP,

+ podejmowanie działań związanych z obowiązkami KDPW S.A.

+ Activities involving KDPW’s role as administrator of the Investor

jako podmiotu administrującego funduszem rekompensat,

Compensation Scheme, including the reform of the compensation

w tym dotyczących reformy systemu rekompensat poprzez

scheme by preparing proposals for amendments to the Law on

udział w przygotowaniu propozycji zmian do ustawy o obrocie

Trading in financial instruments relating to the operation of the

instrumentami finansowymi w zakresie dotyczącym zasad

compensation scheme, in order to withdraw the compensation

funkcjonowania systemu rekompensat w kierunku wyprowadzenia

scheme from KDPW,

+ Work on a joint project with the Power Exchange to create

systemu rekompensat z KDPW S.A.,

ECSDA and ESF, incorporating the full version of the so-called

Giełdą Energii S.A. Izby Rozrachunkowo-Rozliczeniowej dla

in the Polish commodities market, in particular the electricity

hold-release mechanism,

transakcji zawieranych na rynku towarowym w Polsce,

market and a futures market based on commodities.

współpracy ECSDA i ESF, uwzględniającej m.in. pełny mechanizm

w związku z ewolucją standardów,

Losses, adding additional loss scenarios,
– Improving the System for Information Security Management,

a clearing and settlement system for transactions executed

of settlement instructions according to the standards prepared by

„Hold-Release”,

initiatives are planned:

+ prace związane z realizacją projektu utworzenia z Towarową

rozliczeniowych zgodnej ze standardami opracowanymi przy

– analiza potrzeby modyfikacji pełnienia przez KDPW funkcji CCP

38

infrastructure institutions,
– Promotional activities and developing co-operation with the

(electronic trade confirmation),

– The development of the Model for Estimating Potential Financial

– doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

– identyfikację i analizę zagadnień związanych z realizacją,

the TARGET2 system.

+ Work involving the analysis of post-trading data exchange
+ In the area of operational risk management, the following

między innymi:

poprzez stworzenie Polityki wewnętrznych audytów

in the KDPW system,
– Preparing KDPW for when the National Bank of Poland joins

NBP do systemu TARGET2,

Conduct, including in particular:

– bieżącą analizę oraz aktualizację przyjętych rozwiązań w zakresie

– Analysing and preparing a model for night-time settlement

w systemie KDPW,

obejmujących m.in.:

functions,

– Analysing the need to modify KDPW CCP functions in line with
evolving standards,

The National Depository for Securities

a szczególnie rynku energii elektrycznej oraz rynku instrumentów
pochodnych bazujących na towarach.
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Uczestnicy
Emitenci
Przechowywanie papierów wartościowych
Rozliczenia
Rozliczenia na rynku kasowym
Rozliczenia na rynku terminowym
Operacje na papierach wartościowych
Współpraca z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi
Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym
Zarządzanie Funduszem Zabezpieczającym
Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym
Zarządzanie Systemem Rekompensat
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego

operations

operacyjna
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Issuers
Safekeeping of Securities
Clearing and Settlement
Clearing and Settlement in the Cash Market
Clearing in the Derivatives Market
Corporate Actions
Co-operation with Foreign Central Securities Depositories
Management of the Settlement Guarantee Fund
Management of the ATS Guarantee Fund
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Uczestnicy

W 2007

Participants

In 2007,

roku wpisanych do rejestru Krajowego
Depozytu było 63 uczestników

bezpośrednich (58 uczestników krajowych oraz 5 uczestników

there were 63 direct participants entered in
the KDPW participant register (of which 58

were domestic participants and 5 were foreign participants).

75

1997

75

1998

79
72

1999

2000

2001

66

2002

60

2003

62

61

2004

2005

LICZBA UCZESTNIKÓW BEZPOŚREDNICH
NUMBER OF DIRECT PARTICIPANTS

63

60

2006

Safekeeping of securities

Ogólna

The

kapitalizacja akcji zarejestrowanych
w KDPW wyniosła 469 978 327 959 zł

i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o około 18,31 %.

zagranicznych).

80

Przechowywanie papierów wartościowych

2007

total capitalisation of shares registered in KDPW
amounted to 469 978 327 959 PLN, showing an increase

of about 18.31% when compared with the previous year.

W roku 2007 przeprowadzono również rejestrację akcji w trybie

In 2007, shares were also registered using simplified procedures – shares

uproszczonym – akcje wyemitowane w ramach warunkowego

issued as part of a conditional capital increase were admitted to KDPW

podwyższania kapitału zakładowego zostały przyjęte do Depozytu

without the need to specify their number in a Resolution of the KDPW

bez określania liczby w uchwale Zarządu KDPW, a kolejne rejestracje

Management Board, while subsequent registrations took place only

następowały jedynie na podstawie wniosku emitenta i Aneksu do

on the basis of an application from the issuer and an Annex to the Issue

Listu księgowego – przeprowadzono 27 takich operacji dotyczących

letter. 27 such operations were performed, relating to 7 companies;

7 spółek oraz dodatkowo na podstawie zgodnych instrukcji

in addition, for 5 companies, the operations involved matching

rozliczeniowych – dotyczących 5 spółek.

settlement instructions.

W roku 2007 w porównaniu do roku 2006:

When compared with 2006, in 2007:

+ liczba emisji akcji zdeponowanych w KDPW wzrosła z 469 do 531,

+ The number of share issues registered in KDPW increased from 469

a kapitalizacja zdeponowanych akcji wzrosła z 397,23 mld zł

to 531, while capitalisation of shares registered rose from 397.23

do 469,98 mld zł .

billion PLN to 469.98 billion PLN.

Źródło / Source: KDPW S.A.
2007

469,98

2006

Emitenci

W roku

In 2007,

2007 KDPW przyjął i zarejestrował akcje
113 uczestników w typie Emitent.

W grudniu 2007 roku ogólna liczba uczestników występujących

of 113 participants holding the status

of issuer. In December 2007, the overall number of participants with

w typie Emitent wynosiła 454 (425 Emitentów krajowych

the status of issuer totalled 454 (including 425 Polish issuers and

i 29 zagranicznych).

29 foreign issuers).

239
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284
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451

123,10
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137,40
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174

472

191,90
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454

474
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2004

KDPW admitted and registered the shares

469

397,23

2005

Issuers

531

421

66,80
280

40,19

liczba zdeponowanych emisji akcji
number of share issues registered

1997

1998
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

LICZBA ZAREJESTROWANYCH EMITENTÓW
NUMBER OF REGISTERED ISSUERS
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2006

2007

Źródło / Source: KDPW S.A.

The National Depository for Securities

kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji (mld zł)
capitalisation of share issues registered (billions PLN)

LICZBA I KAPITALIZACJA ZDEPONOWANYCH EMISJI AKCJI
NUMBER AND CAPITALISATION OF SHARE ISSUES REGISTERED

Źródło / Source: KDPW S.A.
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+ wzrosła liczba emisji zdeponowanych obligacji skarbowych

+ The number of Treasury bond issues registered in KDPW rose from

ze 161 do 164 a ich kapitalizacja wzrosła z 324,25 mld zł

161 to 164 and their capitalisation increased in value from 324.25

do 357,13 mld zł.

billion PLN to 357.13 billion PLN.
164

2007

357,13

161

2006

324,25

152

2005

123

2002

109

2001

86

2000

1998

w KDPW wynosiła 368 631 785 637 zł, co oznacza wzrost o około 9,9%

amounted to 368 631 785 637 PLN, which is an increase of about 9.9%

w stosunku do końca roku 2006.

when compared with the end of 2006.

W 2007 roku zarejestrowano 15 serii certyfikatów funduszy

In 2007, 15 series of investment fund certificates of closed-end funds

inwestycyjnych zamkniętych oraz 117 serii praw do akcji,

were registered along with 117 series of subscription rights, that enable

umożliwiających obrót wtórny przed zarejestrowaniem w sądzie

secondary trading prior to the registration of a share capital increase

podwyższenia kapitału zakładowego. Zarejestrowano także 5 serii

in the commercial court. 5 series of mortgage bonds were also

listów zastawnych wyemitowanych, w tym 1 serię wyemitowaną

registered, including 1 series issued by BPH S.A. and 4 series issued

liczba zdeponowanych emisji obligacji skarbowych
number of Treasury bond issues registered

przez BPH S.A. i 4 serie wyemitowane przez BRE Bank Hipoteczny S.A.

by BRE Bank Hipoteczny S.A.

kapitalizacja zdeponowanych obligacji skarbowych* (mld zł)
capitalisation of Treasury bond issues registered* (billions PLN)

Na wniosek Ministra Finansów nadane zostały kody ISIN dla 15 emisji

At the request of the Minister of Finance, ISIN codes were assigned

bonów skarbowych.

for 15 issues of Treasury bills. On the basis of separate agreements

Na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy KDPW a SEB TFI

concluded between KDPW and SEB TFI, fund participation units,

jednostkom uczestnictwa zbywanym przez Fundusze Inwestycyjne

sold by investment funds established by the aforementioned TFI,

utworzone przez powyższe TFI zostało nadanych 12 kodów ISIN

were assigned 12 ISIN codes. At the same time, on the basis of

oraz pomiędzy KDPW a Pioneer PEKAO TFI jednostkom uczestnictwa

agreements concluded between KDPW and Pioneer PEKAO TFI – fund

zbywanym przez Fundusze Inwestycyjne utworzone przez powyższe

participation units, sold by investment funds established by this TFI,

TFI zostało nadanych 5 kodów ISIN.

were assigned 5 ISIN codes.
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+ spadła liczba emisji zdeponowanych obligacji pozaskarbowych
z 54 do 48 przy kapitalizacji 11,51 mld zł

2007
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54

11,1
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+ The number of non-Treasury bond issues fell from 54 to 48 with

48

11,25

2005

Źródło / Source: KDPW S.A.

a total capitalisation of 11.51 billion PLN.

11,51

2006

0,13

new series of bonds of companies that were

already KDPW participants.
At the end of 2007, the total capitalisation of bonds registered in KDPW

191,8

75
71,1

1999

KDPW

Na koniec 2007 roku globalna kapitalizacja obligacji zarejestrowanych
235,6

132

2003

Państwa oraz nowe serie obligacji spółek

będących już uczestnikami KDPW.

registered 43 new series of Treasury bonds and

286,9

138

2004

KDPW

zarejestrował 43 nowe serie obligacji Skarbu

18

13,7

13,16
13,14

4

liczba zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych
number of non-Treasury bond issues registered
kapitalizacja zdeponowanych obligacji pozaskarbowych* (mld zł)
capitalisation of non-Treasury bond issues registered* (billions PLN)

2
0,12

LICZBA I KAPITALIZACJA ZDEPONOWANYCH EMISJI OBLIGACJI POZASKARBOWYCH
NUMBER AND CAPITALISATION OF NON-TREASURY BOND ISSUES REGISTERED

Źródło / Source: KDPW S.A.

* k apitalizacja dłużnych papierów wartościowych podawana jest wg wartości nominalnej * c apitalisation of debt securities presented according to nominal value
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Rozliczenia

Clearing and settlement

In 2007,

pierwotnym transakcje o wartości 51,8 mld zł,

natomiast na rynku wtórnym obroty o wartości 14 217,0 mld zł.

na rynku kasowym wzrosły z 11 869,6 mld zł do 13 542,4 mld zł,

market increased from 11 869.6 billion PLN to 13 542.4 billion PLN,

In the secondary market, it cleared transactions with a turnover

a obroty rozliczone na rynku terminowym wzrosły z 390,7 mld zł

whereas turnover in the derivatives market rose from 390.7 billion PLN

of 14 217 billion PLN.

do 674,6 mld zł.

to 674.6 billion PLN.

71,8

2004

261,5
105,0

2003
2002

22,0

2001
WARTOŚĆ ROZLICZONYCH TRANSAKCJI I OBROTÓW
VALUE OF CLEARED TRANSACTIONS AND TURNOVER

16,8
14,4

wartość transakcji rozliczonych na rynku pierwotnym (mld zł)
turnover of transactions cleared in the primary market (billions PLN)
wartość obrotu rozliczonego na rynku wtórnym (mld zł)
turnover of transactions cleared in the secondary market (billions PLN)

7,7

Źródło / Source: KDPW S.A.

283,4

2004

35,8

1027,0
569,4

2005

7911,9

48,7

1955,9

2001

2006

12260,3

54,7

3746,1

2002

2007

61,9

3738,5

2003

1997

of 51.8 billion PLN in the primary market.

69,6

2005

1998

Of the turnover settled in the secondary market, turnover in the cash

14217,0

2006

1999

Z obrotów rozliczonych na rynku wtórnym, obroty rozliczone

51,8

2007

2000

KDPW cleared transactions with a value

Źródło / Source: KDPW S.A.

W 2007

roku Krajowy Depozyt rozliczył na rynku

2000

13542,4

674,6
11869,6

390,7
7673,7

238,2
3612,9

125,6

3630,4

116,3
1878,5

77,4
98,6
58,6

928,4
WARTOŚĆ OBROTU ROZLICZONEGO NA RYNKU WTÓRNYM
TURNOVER CLEARED IN THE SECONDARY MARKET

510,8

1999

277,1
6,4

1998

260,9
0,6

rynek kasowy (mld zł)
cash market (billions PLN)
rynek terminowy (mld zł)
derivatives market (billions PLN)

1998

RYNEK KASOWY, w tym:
CASH MARKET including:
– rynek regulowany
– regulated market

Źródło / Source: KDPW S.A.

– rynek nieregulowany
– non-regulated market
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RYNEK TERMINOWY
DERIVATIVES MARKET
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

260,9

277,1

510,8

928,4

1878,5

3630,4

3612,9

7673,7

11869,6

13542,4

81,6

101,6

185,7

92,2

78,1

108,9

139,6

209,1

352,9

488,8

179,3

175,5

325,1

836,2

1800,4

3521,0

3473,3

7464,6

11516,8

13053,6

0,6

6,4

58,6

98,6

77,4

116,3

125,6

238,2

390,7

674,6

WARTOŚĆ OBROTU ROZLICZONEGO NA RYNKU WTÓRNYM (mld zł)
TURNOVER CLEARED IN THE SECONDARY MARKET (billions PLN)
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Rozliczenia na rynku kasowym

18,730

2007

2001
2000
1999
1998
1997

LICZBA TRANSAKCJI ROZLICZONYCH PRZEZ KDPW (mln)
NUMBER OF TRANSACTIONS CLEARED BY KDPW (millions)

7160,3

2007

1931,2
1928,0

2004
2003

1099,9

2002

1999
1998
1997

549,3
331,4
181,9
171,6
87,5

W 2007

WARTOŚĆ TRANSAKCJI ROZLICZONYCH PRZEZ KDPW (mld zł)
TURNOVER OF TRANSACTIONS CLEARED BY KDPW (billions PLN)

roku liczba transakcji rozliczonych przez
Krajowy Depozyt wzrosła z 13,941 mln

do 18,730 mln. Zwiększyła się również wartość rozliczonych transakcji
z 6 199,7 mld zł do 7 160,3 mld zł.

In 2007,

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

526
93
184
353
763
1113
423

LICZBA TRANSAKCJI I PRZELEWÓW POSTTRANSAKCYJNYCH ZAWIESZONYCH
NUMBER OF SUSPENDED TRANSACTIONS AND POST-TRANSACTION TRANSFERS

2019
2307

2006

416

2005

Źródło / Source: KDPW S.A.

4027,8

2005

1641

2004

2007

6199,7

2006

2000

Źródło / Source: KDPW S.A.

2002

Źródło / Source: KDPW S.A.

4,640
4,061
4,599
4,756
4,875
4,209
4,572

2003

3928

2005

5,573

2004

8200

2006

6,895

2005

17765

2007

13,941

2006

2001

cash market

Clearing and settlement in the cash market

2004
2003
2002
2001
2000
1999

63
26
36
55
142
33

LICZBA OPERACJI AUTOMATYCZNYCH POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NUMBER OF AUTOMATIC SECURITIES LOANS PROCESSED

the number of transactions cleared

W roku 2007 KDPW przeprowadził 15,7 mln operacji ewidencyjnych

In 2007, KDPW processed 15.7 million registration operations in the

by KDPW increased from 13 941 million

na rynku kasowym. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta

cash market. This is an increase of 34.9% when compared with the

to 18 730 million. The value of cleared transactions also increased from

wzrosła o około 34,9%, a łączna wartość tych operacji wyniosła

previous year, while the total value of these operations amounted to

6199.7 billion PLN to 7160.3 billion PLN.

około 6,8 bln zł.

about 6 800 billion PLN.

7503,3

2007

6446,1

2006

4207,5

Źródło / Source: KDPW S.A.

2005

rynek kasowy
48

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

The National Depository for Securities

2020,8
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590,9
359,9
218,1
201,6
108,8
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Rozliczenia na rynku terminowym

Clearing in the Derivatives Market

Łączny

In 2007,

total futures trading volume amounted

2007

to 9 772 178 contracts, an increase of 46%

2006

i był wyższy od obrotów w roku poprzednim o 46%.

over the previous year.

Na koniec 2007 roku status Generalnego Uczestnika Rozliczającego

At the end of 2007, there were 26 entities holding the status of general

posiadało 26 podmiotów występujących łącznie w 67 typach

clearing member, with a total of 69 participation types. There were

uczestnictwa. Zwykłych uczestników Rozliczających było w roku 2007

3 ordinary clearing members, with 3 participation types.

czterech (w 4 typach uczestnictwa).
At the end of 2007, there were 4 series of futures based on the WIG20
Na koniec 2007 roku w obrocie na GPW znajdowały się po 4 serie

index being traded on the Warsaw Stock Exchange, along with 3 series

kontraktów futures na indeks WIG20 oraz po 3 serie kontraktów na

of TECHWIG and mWIG40 index futures, 4 series of currency futures

indeksy TECHWIG oraz mWIG40, po 4 serie kontraktów terminowych

(USD and EUR), 3 series of futures with shares of 8 companies as

na waluty (USD i EUR) , po 3 serie kontraktów na akcje 8 spółek,

underlying, one series of index participation units based on the WIG20

jedna seria jednostek indeksowych na WIG20, 2 serie kontraktów

index and 2 series of futures for bonds with delivery. In addition, there

terminowych na obligacje z dostawą. Ponadto w obrocie znajdowało

were 280 series of WIG20 index options (with 4 expiry dates) Trading

się 280 serii opcji (4 terminy wygaśnięcia) na indeks WIG20.

in share options was suspended.

Zawieszony został obrót opcjami na akcje.
2007 saw record trading volumes for WIG20 futures. These totalled
Rok 2007 był rekordowy dla wolumenu obrotów na kontraktach

9 204 245 futures contracts, an increase of over 48% over the figure for

terminowych na WIG20. Osiągnęły one liczbę 9 204 245 kontraktów

trading volumes for WIG20 futures in 2006. Trading volumes for futures

i były wyższe o ponad 48% od wolumenu obrotów na kontraktach

based on the remaining indices – the TECHWIG and mWIG40 indices

WIG20 w roku 2006. W pozostałych kontraktach indeksowych

– was low. The number of mWIG40 futures contracts amounted to

(TECHWIG, mWIG40) obroty były niewielkie. Liczba kontraktów

16 823 and was a figure over 10-fold higher than the volume total for

na MWIG40 wyniosła 16 823 i była ponad 10-krotnie wyższa od

2006. The number of TECHWIG futures contracts stood at 8710 and

wolumenu tych kontraktów w roku 2006. Liczba kontraktów na

was lower by about 35% in relation to the total for the previous year.

TECHWIG wyniosła 8710 i była niższa o około 35% w stosunku

There was an increase (of about 25%) in trading in WIG20 index

do roku poprzedniego. Nieco wzrósł ( o około 25%) wolumen

participation units. In 2007, trading volume reached 22 786 contracts.

kontraktów na Jednostki Indeksowe WIG20. W roku 2007 osiągnął

In 2002, a record-breaking year, the figure stood at 245 019 contracts.

on liczbę 22 786 kontraktów. W rekordowym roku 2002 było to

There was a two-fold increase in the number of currency futures

245 019 kontraktów. Zwiększyła się dwukrotnie – do 6243 – liczba

traded, to 6243. For share futures, there was small rise (of about 2%)

kontraktów na waluty. W przypadku kontraktów terminowych na akcje

in trading volume in relation to the previous year, with the total

wolumen obrotu kontraktów w stosunku do roku poprzedniego

amounting to 114 963 contracts. For WIG20 index options, 316 840

wzrósł minimalnie (ok. 2%) i osiągnął liczbę 114 963 kontraktów.

contracts were traded in 2007, an increase of 25% over the figure for

W opcjach na indeks WIG20 zawarto w 2007 r. 396 388 kontraktów

2006. Trading volumes for bond futures only reached 1947 contracts

i było to o 25% więcej niż w roku 2006. W roku 2007 wolumen obrotu

and was 85% lower than the figure for 2006. The Warsaw Stock

w kontraktach terminowych na obligacje osiągnął zaledwie 1947

Exchange suspended trading in share options. Before the suspension,

kontraktów i był niższy o blisko 85% od wolumenu obrotów w 2006 r.

trading volumes only reached 73 open positions.

GPWwW S.A. zawiesiła obrót opcjami na akcje. Do czasu zawieszenia
wolumen obrotów osiągnął zaledwie 73 opcje.

9,478
6,386
5,651

2005

3,734

2004
Źródło / Source: KDPW S.A.

w roku 2007 wyniósł 9 772 178 kontraktów

4,232

2003

3,421
3,750

2002
2001

1,516

2000
1999
1998

0,208
0,024
LICZBA KONTRAKTÓW ROZLICZONYCH NA RYNKU TERMINOWYM (mln zł)
NUMBER OF FUTURES CONTRACTS CLEARED IN THE DERIVATIVES MARKET (millions PLN)

674,6

2007

390,7

2006
Źródło / Source: KDPW S.A.

wolumen obrotu kontraktami terminowymi

238,2

2005

125,6
116,2

2004
2003

77,4
98,6
58,6

2002
2001
2000
1999
1998

WARTOŚĆ OBROTU ROZLICZONEGO NA RYNKU TERMINOWYM (mld zł)
TURNOVER OF CLEARED TRANSACTIONS IN THE DERIVATIVES MARKET (billions PLN)

6,4
0,6

rynek terminowy

Total revenues from fees for processing transactions in 2007 totalled
11 512 662.98 PLN, an increase of 6.7% over the previous year. There

Łączne przychody z tytułu opłat za rejestrację transakcji wyniosły

was a 16.2% increase in the number of individual securities accounts

w roku 2007 – 11 512 662,98 zł i były o 6,7% wyższe od przychodów

and at the end of 2007, this figure reached 57 455.

z roku poprzedniego. Wzrosła o około 16,2% liczba kont indywidualnych i na koniec 2007 roku wynosiła 57 455.
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Operacje na papierach wartościowych

Corporate actions

W 2007

In 2007,

roku KDPW zrealizował następujące
operacje na papierach wartościowych:

+ 89 operacji dywidendy (w tym dywidenda zaliczkowa spółki

actions:

+ 89 dividend payments (including an interim dividend paid
by Apator S.A. and a dividend paid in two instalments by KGHM S.A

KGHM S.A. i Ruch S.A.) oraz pośredniczył w przekazaniu

and Ruch S.A.) and transferred the amounts paid out to KDPW

wypłacanych kwot uczestnikom KDPW. Ogólna kwota wypłaconej

participants. The total dividends paid out amounted to about

dywidendy wyniosła ok. 11,2 mld zł, ok. 3 mln EUR , ok. 757 mln HUF, ok.

11.2 billion PLN, about 3 million EUR, about 757 million HUF, about

128,5 mln CZK oraz ok. 35 mln SKK,

128.5 million CZK and about 35 million SKK

emitentów z zachowaniem prawa poboru,

+ 20 operacji wymiany akcji,
+ 1 operacja zmiany wartości nominalnej,
+ 7 operacji zamiany akcji w wyniku łączenia spółek, w tym operacja
połączenia Banku PeKaO S.A. z Bankiem BPH S.A.,

+ 108 operacji asymilacji akcji, 8 operacji asymilacji po konwersji oraz
41 operacji konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela,

+ 15 operacji wykupu oraz 70 operacji wypłaty odsetek od obligacji
Skarbu Państwa;

+ 4 4 operations involving the raising of share capital of domestic
issuers, while retaining pre-emptive rights,

+ 20 share exchange operations,
+ 1 operation involving changes to the nominal value,
+ 7 operations involving the exchange of shares following a company
merger, including the merger of PeKaO S.A. Bank with BPH S.A. Bank,

+ 108 assimilation operations, 8 assimilation operations following
conversions and 41 conversions of registered shares into bearer shares,

+ 15 redemptions and 70 interest payment operations involving
Treasury bonds,

+ 18 operacji wykupu oraz 75 operacji wypłaty odsetek od obligacji
innych emitentów oraz 9 operacji dotyczących listów zastawnych,

+ 9 operacji wycofania z KDPW emitentów wraz z ich papierami
wartościowymi,

+ operacje umorzenia i wykupu dotyczące akcji/obligacji/certyfikatów

Co-operation with foreign central
securities depositories

Na koniec

At the end

KDPW processed the following corporate

Apator S.A. i dywidenda wypłacana w dwóch ratach spółki

+ 4 4 operacje realizacji podwyższenia kapitału akcyjnego krajowych

Współpraca z zagranicznymi instytucjami
depozytowo-rozliczeniowymi

+ 18 redemptions, 75 interest payment operations involving non-Treasury
bonds and 9 operations involving mortgage bonds,

+ The withdrawal of 9 issuers from KDPW, together with their securities,
+ Cancellations and redemptions relating to shares/bonds/certificates,

2007 roku Krajowy Depozyt
posiadał połączenia operacyjne

of 2007, KDPW had operational
links with the following central

z następującymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi:

securities depositories:

+ Oesterreichische Kontrollbank – OeKB
+ Clearstream Banking Luxembourg – CBL
+ Központi Elszámolház és Értéktár Rt. – KELER
+ Centrálny Depozitár Cenných Papierov SR A.S. – CDCP
+ Euroclear Bank
+ Eesti Väärtpaberikeskus AS– EVK

+ Oesterreichische Kontrollbank – OeKB,
+ Clearstream Banking Luxembourg – CBL,
+ Központi Elszámolöház ès Értéktár Rt. – KELER,
+ Centrálny Depozitár Cenných Papierov SR A.S. – CDCP,
+ Euroclear Bank,
+ Eesti Väärtpaberikeskus AS– EVK

poprzez które obsługiwane były następujące papiery wartościowe:

These links are used to process the following securities:

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

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

Finanz – und Beteiligungs AG, Immoeast AG, certyfikaty Raiffeisen

Finanz – und Beteiligungs AG, Immoeast AG, certificates of Raiffeisen

Centrobank AG (10 serii)

Centrobank AG (10 series)

+ CBL: BMP AG, CEDC, CEZ A.S., Pegas Nonwovens SA, Orco Property

+ Clearstream Banking Luxembourg: BMP AG, CEDC, CEZ A.S.,

Group, Unicredito Italiano, obligacje Deutsche Bank AG, papiery

Pegas Nonwovens SA, Orco Property Group, Unicredito Italiano,

dłużne BNP Paribas – Certyfikaty Vitalis, certyfikaty Erste Bank

Deutsche Bank AG bonds, BNP Paribas debt securities–Vitalis

Der Oesterreichischen Sparkassen AG,

certificates, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG,

+ KELER: MOL Rt.
+ CDCP: Asseco Slovakia A.S.
+ Euroclear Bank: Plaza Centers, Reinhold Polska
+ EVK: Silvano Fashion Group AS, Olympic Entertainment Group AS

+ KELER: MOL Rt,
+ CDCP. – Asseco Slovkia A.S.
+ Euroclear Bank: Plaza Centers, Reinhold Polska
+ EVK: Silvano Fashion Group AS, Olympic Entertainment Group AS

including: operations involving instructions for the early redemption

w tym: operacje wykonywania dyspozycji przedterminowego

and successive cancellation of Treasury bonds following their

Najistotniejsze wydarzenia związane z obsługą połączeń operacyjnych

The most significant events related to the operational links between

wykupu oraz dyspozycji sukcesywnego umarzania obligacji

redemption; 40 operations relating to determining the final number

KDPW z zagranicznymi depozytami, to:

KDPW and foreign central securities depositories include:

Skarbu Państwa w związku z ich wykupem, 40 operacji określenia

of bonds, consisting of the cancellation of bonds not sold during

+ utworzenie linku z estońską izbą depozytowo-rozliczeniową EVK

+ The creation of a link with the Estonian central securities depository

ostatecznej liczby obligacji polegających na umorzeniu obligacji

their offer period; 14 share cancellation operations, 3 corporate

(w tym prace związane z zasadami transferowania papierów,

– EVK, (including the formulation of rules for the transfer of

nie sprzedanych w terminie ich oferowania, 14 operacji umorzenia

bond cancellations, 169 investment certificate redemptions,

zasadami wykonania praw z papierów, przesyłania danych

securities, exercise of securities rights and transfer of investor data).

akcji, 3 operacje umorzenie obligacji spółek, 169 operacji wykupu

+ Operations involving simplified procedures for the registration

certyfikatów inwestycyjnych,

of retail Treasury bonds – 12 operations involving admitting part

+ operacje związane z uproszczoną rejestracją obligacji detalicznych

+ Initial work on the creation of a link with the Bulgarian central

osobowych),

+ prowadzenie prac związanych z utworzeniem linku z bułgarską izbą

of a securities issue with their existing ISIN; 30 settlements of

depozytowo-rozliczeniową CDAD w zakresie zasad transferowania

Skarbu Państwa – 12 operacji przyjęcia części obligacji pod

ordinary and supplementary wholesale bond auctions; 11 settlements

papierów oraz zasad wykonania praw z papierów,

istniejący kod, 30 operacji rozliczenia przetargów zwykłych i

of bond exchange auctions; 365 operations involving changing the

uzupełniających obligacji hurtowych, 11 operacji rozliczenia

nominal value of bonds.

przetargów zamiany obligacji (switchowych), 365 operacji

In 2007, the following operations were processed for the first time:

związanych ze zmianą wartości nominalnej obligacji.

+ Share subscriptions aimed at current shareholders without

+ prowadzenie prac związanych z utworzeniem linku z litewską izbą
depozytowo-rozliczeniową CSDL w zakresie zasad transferowania
papierów,

pre-emptive rights through the exercise of purchase rights of

depozytowo-rozliczeniową Monte Titoli w zakresie zasad

Octavia NFI S.A.,

transferowania papierów oraz zasad wykonania praw z papierów,

+ operację rejestracji obligacji niepublicznych Orchis Sp. z o.o. dla
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

+ operację rejestracji papierów wartościowych w wyniku rozliczenia

+ The registration of non-public bonds of Orchis Sp. z o.o. for the
European Investment Bank,

+ The registration of securities following the settlement by KDPW of

securities depository – CSDL, in relation to securities transfers,

+ Starting co-operation with the aim of building a link to the Italian
central securities depository – Monte Titoli, in relation to the transfer

+ podjęcie współpracy celem utworzenia linku z włoską izbą

W roku 2007 po raz pierwszy przeprowadzono:

praw nabycia spółki Octavia NFI S.A.,

and rules for exercise of securities rights,

+ Work involving the creation of a link with the Lithuanian central

+ operację subskrypcji akcji adresowanych do dotychczasowych
akcjonariuszy z wyłączeniem prawa poboru poprzez realizację

securities depository – CDAD in relation to securities transfers

+ prowadzenie rozmów związanych z badaniem możliwości
utworzenia linku ze szwedzką izbą depozytowo-rozliczeniową VPC,

+ dokonanie zmiany zapisów umowy z węgierską izbą

of securities and corporate action payments processing,

+ Continuing discussions on the creation of a link with VPC, the Swedish
central securities depository,

+ Amending provisions of the agreement with the Hungarian central
securities depository that relate to matching of free of payment
transfers and new rules for identification of KDPW participants,

+ The registration of shares of the Austrian company Immoeast,

transactions executed in primary trading, with KDPW processing cash

depozytowo-rozliczeniową KELER w przedmiocie matchowania

settlement. The operation involved bonds of the City of Poznań.

transferów FoP i nowych zasad wskazywania uczestników

for which the Austrian central securities depository – OeKB acts

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

as issuer CSD,

przez KDPW transakcji zawartych w obrocie pierwotnym, rozliczaną
pieniężnie za pośrednictwem KDPW. Operacja dotyczyła obligacji
Miasto Poznań.
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+ dokonanie rejestracji akcji austriackiej spółki Immoeast,

Działalność operacyjna KDPW Operations

+ The registration of shares of the Austrian company Warimpex

+w
 ypłata dywidendy z akcji następujących spółek:

– Pegas Nonwovens SA, from Luxembourg, using Clearstream
Banking Luxembourg to process the payment,

dla której depozytem macierzystym jest austriacka izba

Finanz – und Beteiligungs AG, for which the Austrian central

– austriackiej spółki BACA AG,

depozytowo-rozliczeniowa OeKB,

securities depository – OeKB acts as issuer CSD,

– austriackiej spółki Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG,

– Asseco Slovkia A.S., from Slovakia,

– czeskiej spółki CEZ a.s. za pośrednictwem Clearstream Banking

– MOL, from Hungary, using Keler, the Hungarian CSD, to process

+ rejestrację austriackiej spółki Warimpex Finanz – und Beteiligungs

+ The registration of shares of the Luxembourg company Orco

AG, dla której depozytem macierzystym jest austriacka izba

Property Group, for which Euroclear France acts as issuer CSD

depozytowo-rozliczeniowa OeKB,

(KDPW settles transfers of the shares through Clearstream Banking

+ zarejestrowanie akcji luksemburskiej spółki Orco Property Group,
dla której depozytem macierzystym jest Euroclear France (KDPW

Luxembourg),

+ The registration of shares of the Estonian company Silvano Fashion

Luxemburg, dodatkowo KDPW pośredniczył w obsłudze

the payment,
– MOL and Borsodchem from Hungary (in relation to payments

tax reclaim,
– utworzonej pod prawem luksemburskim spółki Pegas

from previous years).

Nonwovens za pośrednictwem Clearstream Banking Luxemburg,

rozlicza transfery za pośrednictwem Clearstream Banking

Group AS, for which the Estonian central securities depository – EVK

– słowackiej spółki Asseco Slovakia,

Last year, information on general meetings was forwarded and/or

Luxemburg),

acts as issuer CSD,

– węgierskiej spółki MOL za pośrednictwem węgierskiej izby

KDPW acted as intermediary in sending voting instructions for

+ przyjęcie akcji estońskiej spółki Silvano Fashion Group,
dla której depozytem macierzystym jest estońska izba
depozytowo-rozliczeniowa EVK,

+ zarejestrowanie akcji estońskiej spółki Olympic Entertainment

+ The registration of shares of the Estonian company Olympic
Entertainment Group AS, for which the Estonian central securities
depository – EVK acts as issuer CSD,

depozytowo-rozliczeniowej KELER,

participation of shareholders in the general meetings of the following

– węgierskich spółek MOL i Borsodchem (dotyczy wypłat
za lata ubiegłe).

companies: CEDC, MOL Rt., Pegas Nonwovens SA, Warimpex Finanz – und
Beteiligungs AG, BACA AG, Sky Europe AG, Immoeast AG, Plaza Centers,

+ The registration of existing shares of the Slovakian company Asseco

CEZ AS, BMP AG, Borsodchem Rt., Orco Property Group.

Group AS, dla której depozytem macierzystym jest estońska izba

Slovakia, for which the Slovakian central securities depository – CDCP

W minionym roku przekazywano informacje o Walnych

depozytowo-rozliczeniowa EVK (KDPW rozlicza transfery

acts as issuer CSD,

Zgromadzeniach i/lub pośredniczono w przekazywaniu instrukcji

Work was carried out on admitting certificates of Bayerische Hypo-und

+ The registration of index certificates of Erste Bank der Oesterreichischen

za pośrednictwem EVK),

+ dokonanie rejestracji istniejących akcji słowackiej spółki Asseco
Slovakia, dla której depozytem macierzystym jest słowacka izba
depozytowo-rozliczeniowa CDCP,

+ zarejestrowanie certyfikatów indeksowych Erste Bank
der Oesterreichischen Sparkassen AG, dla których depozytem
macierzystym jest Clearstream Banking Luxemburg,

+ przyjęcie 10 serii certyfikatów austriackiej spółki Raiffeisen
Centrobank AG, dla której depozytem macierzystym jest
austriacka izba depozytowo-rozliczeniowa OeKB (transfery
rozliczane przez OeKB),

do głosowania celem udziału akcjonariuszy w Walnych

Vereinsbank AG and Barclays Bank debt securities, as well as a planned

Sparkassen AG, for which Clearstream Banking Luxembourg acts

Zgromadzeniach następujących spółek: CEDC, MOL Rt., Pegas

stock dividend by CEDC.

as issuer CSD

Nonwovens, Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG, BACA AG,

+ The registration of 10 series of certificates of the Austrian company
Raiffeisen Centrobank AG, for which the Austrian central securities

Borsodchem Rt., Orco Property Group.

depository – OeKB acts as issuer CSD,

+ The registration of shares of the Dutch company Plaza Centers,

Prowadzono również prace związane z przyjęciem certyfikatów

for which CRESTCo acts as issuer CSD (KDPW settles transfers

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG i papierów dłużnych Barclays

of the shares through Euroclear Bank in Brussels),

Bank oraz planowaną operacją dywidendy w akcjach (stock dividend)

+ The registration of a further bond issue of Deutsche Bank AG,

spółki CEDC.

London branch, for which Clearstream Banking Frankfurt acts

+ dokonanie rejestracji akcji holenderskiej spółki Plaza Centers,
dla której depozytem macierzystym jest CRESTCo (KDPW rozlicza
transfery za pośrednictwem Euroclear Bank w Brukseli),

+ zarejestrowanie kolejnej emisji obligacji Deutsche Bank AG oddział

as issuer CSD,

+ The registration of shares of the US company CEDC, for which
Clearstream Banking Luxembourg acts as issuer CSD,

+ The registration of shares of the Swedish company Reinhold Polska,

w Londynie, dla których depozytem macierzystym

for which the Swedish central securities depository – VPC acts

jest Clearstream Banking Frankfurt,

as issuer CSD (KDPW settles transfers of the shares through

+ dokonanie rejestracji akcji amerykańskiej spółki CEDC, dla której
depozytem macierzystym jest Clearstream Banking Luxemburg,

+ rejestrację akcji szwedzkiej spółki Reinhold Polska, dla której

Clearstream Banking Luxembourg),

+ The registration of shares of the Italian company Unicredito Italiano,
for which the Italian central securities depository – Monte Titoli acts

depozytem macierzystym jest szwedzka instytucja

as issuer CSD (KDPW settles transfers of the shares through

depozytowo-rozliczeniowa VPC (transfery wykonywane są

Clearstream Banking Luxembourg),

za pośrednictwem Clearstream Banking Luxemburg),

+ rejestrację akcji włoskiej spółki Unicredito Italiano,
dla której depozytem macierzystym jest włoska instytucja
depozytowo-rozliczeniowa Monte Titoli (transfery wykonywane są
za pośrednictwem Clearstream Banking Luxemburg),

+ zarejestrowanie akcji cypryjskiej spółki ASBIS Enterprises PLC,
dla których KDPW pełni funkcje depozytu macierzystego,

+ rejestrację akcji szwedzkiej spółki Ronson Europe, dla których KDPW
pełni rolę depozytu macierzystego,
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+ The registration of the Cypriot company ASBIS Enterprises PLC,
for which KDPW acts as issuer CSD,

+ The registration of the Swedish company Ronson Europe, for which
KDPW acts as issuer CSD,

+ The payment of dividends from shares of the following companies:
– BACA AG from Austria,
– Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG from Austria,
– CEZ from the Czech Republic through Clearstream Banking
Luxembourg; KDPW also took part in processing the tax reclaim,
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Zarządzanie Funduszem
Rozliczeniowym

Management of the Settlement
Guarantee Fund

W roku

In 2007,

2007 KDPW przeprowadzał codziennie
aktualizację wpłat do zasobu

W 2007 roku zobowiązania i należności między KDPW S.A.,

In 2007, the debit and credit balances arising between KDPW and

a uczestnikami rozliczającymi związane z aktualizacją wysokości

clearing members in connection with updates to all the separate

wszystkich funkcjonalnie wyodrębnionych części Funduszu

functional parts of the Settlement Guarantee Fund were calculated on

KDPW performed daily updates of

Rozliczeniowego ustalane były zgodnie z zasadą kompensacji

the basis of bilateral offsets (netting).

contributions to the basic reserve

dwustronnej.

podstawowego funkcjonalnie wyodrębnionych części Funduszu

of the separate functional parts of the Settlement Guarantee Fund:

Płatności były realizowane z wykorzystaniem rachunku

Payments were processed using the accounts of the payment banks in

Rozliczeniowego:

+ The Guarantee Fund for the Settlement of Stock Exchange

banku – płatnika w Departamencie Systemu Płatniczego NBP.

the Payment System Department of the National Bank of Poland.

+ Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych,
+ Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO,
+ Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Giełdowych Transakcji

+ The Guarantee Fund for the Settlement of CTO Market Transactions,
+ The Guarantee Fund for the Settlement of Stock Exchange

W roku 2007 wystąpiły następujące zmiany w strukturze uczestników

In 2007, the following changes took place in the structure of the

Funduszu Rozliczeniowego:

Settlement Guarantee Fund membership:

Transactions,

Derivatives Transactions.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

FG ROZLICZEŃ TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH GF SSET

44,5

51,3

114,1

41,7

84,8

87,7

140,27

FG ROZLICZEŃ RYNKU CTO GF SCMT

1,7

1,4

1,37

0,7

0,6

0,67

0,70

FG ROZLICZEŃ GIEŁDOWYCH TRANSAKCJI TERMINOWYCH GF SSEDT

11,1

6,2

6,9

8,0

13,4

44,3

30,54

SUMA WPŁAT DO FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO (mln zł)
TOTAL CONTRIBUTIONS TO THE SETTLEMENT GUARANTEE FUND (millions PLN)

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Zmiana stanu liczebnego uczestników w stosunku do roku 2006 r.
Changes in the number of members in relation to 2006

Stan uczestników na koniec 2007 r.
Members at the end of 2007

+5

29

FG RGTT GF SSEDT

+1

28

FG RRCTO GF SCMT

+2

14

FG RTG GF SSET
Źródło / Source: KDPW S.A.

Terminowych.

Zarządzanie Funduszem Zabezpieczającym

Management of the ATS Guarantee Fund

Od

Since

30 sierpnia 2007 roku KDPW S.A. prowadzi także Fundusz
Zabezpieczający Rozliczanie Transakcji Zawartych

30 August, 2007, KDPW has also managed the
Guarantee Fund for the Settlement of Transactions

W roku 2007 stan wpłat uczestników do funkcjonalnie

In 2007, the contributions paid in by participants to the separate

wyodrębnionych części Funduszu Rozliczeniowego kształtował się

functional parts of the Settlement Guarantee Fund amounted

w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę

Executed in the Alternative Trading System Organised by the Warsaw

następująco:

to the following:

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (FZ ASO).

Stock Exchange (GF ATS). According to current regulations, the

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami wpłaty poszczegól-

contribution of each GF ATS member is fixed and amounts to 20 000 PLN

nych uczestników FZ ASO są stałe i wynoszą 20 000 zł od każdego

for each member, or entity which is represented by a member for

uczestnika lub podmiotu, którego uczestnik reprezentuje w rozliczeniach.

clearing and settlement purposes. At the end of 2007, there were

Na koniec 2007 roku w funduszu było 21 uczestników rozliczających,

21 members of the fund and its value totalled 420 000 PLN.

Stan przeciętny (w zł)
Average level (in PLN)

Stan minimalny (w zł)
Minimum level (in PLN)

Stan maksymalny (w zł)
Maximum level (in PLN)

134 022 259,94

77 290 210,60

236 877 220,05

FG RGTT GF SSEDT

42 837 301,16

30 543 439,19

54 365 290,46

FG RRCTO GF SCMT

1 118 145,95

650 000,00

3 086 534,65

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund
FG RTG GF SSET

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Suma wpłat uczestników na koniec 2006 r. (w zł)
Total member contributions at end of 2006 (in PLN)
87 703 999,96

140 266 470,39

FG RGTT GF SSEDT

44 326 844,44

30 543 439,19

670 532,29

700 950,27
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Suma wpłat uczestników na koniec 2007 r. (w zł)
Total member contributions at end of 2007 (in PLN)

FG RTG GF SSET
FG RRCTO GF SCMT

a jego wysokość wynosiła 420 000 zł.
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Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym

KDPW S.A.

Management of the Pension
Guarantee Fund

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu
depozytowo-rozliczeniowego

Supervision of the Depository-Settlement
System

KDPW

W 2007

In 2007,

wykonywał zadania związane
z administrowaniem

podstawowej części Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa
w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu

performed activities related to the administration
of the basic reserve of the Pension Guarantee

Fund, described in the Law on the Organisation and Operation

roku Krajowy Depozyt przeprowadzał
kontrolę zgodności wielkości emisji

z liczbą papierów wartościowych w obrocie (na poziomie ewidencji

the National Depository monitored the size
of the issue with the number of securities

in trading (at the participant level) in order to ensure that registration

funduszy emerytalnych.

of Pension Funds of 28 August 1997.

u uczestnika), w drodze analizy prawidłowości ewidencji operacji

entries performed by participants were correct and that they

Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są wpłaty dokonywane przez

The assets of the Pension Guarantee Fund consist of contributions

wykonywanych przez uczestników i porównania jej z ewidencją

corresponded to the registration of operations in KDPW.

powszechne towarzystwa emerytalne oraz przychody z lokowania

paid by pension fund corporations, as well as income generated

operacji KDPW, poprzez analizę raportów sporządzanych na

This monitoring is performed on the basis of reports prepared using daily

środków Funduszu. Wpłaty są dokonywane w cyklu kwartalnym.

from asset investment. The contributions are paid on a quarterly basis.

podstawie bilansów dziennych papierów wartościowych oraz

securities balance statements and on-site inspections of participants’

Na koniec 2007 r. aktualizacji podlegały wpłaty 15 Powszechnych

At the end of 2007, the contributions of 15 pension fund corporations

poprzez przeprowadzanie inspekcji w siedzibie uczestników.

systems. Last year, 624 701 reports were delivered for inspection

Towarzystw Emerytalnych, które zarządzały 15 Otwartymi Funduszami

managing 15 open-end pension funds were updated.

W ubiegłym roku dostarczono do kontroli ogółem 624 701 raportów

(an increase of about 20%), of which 802 reports contained errors

(wzrost o ok. 20%), z czego 802 raporty zawierały błędy (spadek

(a fall of about 27%) – 0.13% of the total (in 2006, 0.21%)

Emerytalnymi.

o ok. 27%), stanowiąc 0,13% (przed rokiem 0,21%).

2005

2006

LUTY FEBRUARY

74715

MAJ MAY

As part of its supervision of whether participants meet their financial

WARTOŚĆ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NETTO W ZWIĄZKU Z WYPŁATAMI TRANSFEROWYMI (mln zł)
VALUE OF NET CASH TRANSFERS RELATING TO TRANSFER PAYMENTS (millions PLN)

2007

2005

2006

2007

83365

830434

208,2

281,1

283,7

80242

85742

106044

230,0

256,0

290,2

SIERPIEŃ AUGUST

89357

179263

177598

281,0

236,7

253,4

LISTOPAD NOVEMBER

8345

177598

96272

250,4

271,4

238,9

LICZBA I WARTOŚĆ WYPŁAT TRANSFEROWYCH
W 2005, 2006 i 2007 ROKU
NUMBER AND VALUE OF TRANSFER PAYMENTS
IN 2005 – 2007

Źródło / Source: KDPW S.A.

LICZBA WYPŁAT TRANSFEROWYCH
NUMBER OF TRANSFER PAYMENTS

W ramach kontroli spełniania warunków finansowych, dokonywana

responsibilities, the financial position of participants was examined

była ocena sytuacji finansowej uczestników oraz analiza porównawcza

and assets were inspected to ensure they meet capital requirements

nadzorowanych kapitałów względem określonych przepisami

regulations. This was presented in monthly reports.

wymogów kapitałowych, prezentowanych w raportach miesięcznych.
In addition, as part of its supervision of the safety of transaction
Ponadto, w ramach kontroli bezpieczeństwa rozliczeń operacji

settlement, KDPW inspected the standards and safety measures of IT

i transakcji, skontrolowano jakość i bezpieczeństwo systemów

systems and data protection controls. Inspections were carried out in

informatycznych oraz bezpieczeństwo danych. Przeprowadzono

relation to 23 participants. 2 participants were provided with

kontrole u 23 uczestników. Wobec 2 uczestników postawiono

post-inspection recommendations.

zalecenia pokontrolne.

Zarządzanie Systemem
Rekompensat

Management of the Investor
Compensation Scheme

W roku

In 2007,

2007 KDPW S.A. zarządzał Systemem
Rekompensat utworzonym w celu gwaran-

As part of work on the KDPW registration and accounting procedures,
W wyniku prac w obszarze Procedur Ewidencyjnych wprowadzono

the following significant changes were introduced:

następujące istotne zmiany:

+ zmieniono sposób wyrejestrowywania z depozytu papierów

+ The procedures for deregistration from KDPW of securities

KDPW was responsible for the management

wartościowych rejestrowanych za pośrednictwem konta KDPW

registered using a KDPW account managed in a foreign central

of the Investor Compensation Scheme,

prowadzonego w zagranicznej centralnej instytucji depozytowej,

securities depository have been changed, as well as procedures

towania środków pieniężnych i maklerskich instrumentów finansowych

created to guarantee the cash and securities registered on the cash

a także sposób wyrejestrowania bonów skarbowych rejestrowanych

for the deregistration of Treasury bills registered using the account

znajdujących się na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów

and securities accounts managed for investors by brokers and

za pośrednictwem konta KDPW prowadzonego w NBP,

managed for KDPW by the National Bank of Poland.

wartościowych, prowadzonych przez domy maklerskie i banki

custodian banks. The Investor Compensation Scheme is one of the

+ dostosowano treść zapisów Procedur Ewidencyjnych do zmian

powiernicze. System Rekompensat stanowi jeden z mechanizmów

forms of investor protection, securing a pre-defined level of assets

do Szczegółowych Zasad Działania KDPW w zakresie: rozliczeń

incorporate changes in the KDPW Detailed Rules of Operation

ochrony interesów inwestorów, zabezpieczając określoną wielkość

managed by a brokerage house on behalf of an investor.

i rozrachunków transakcji zawieranych w alternatywnym systemie

in relation to: clearing and settlement of transactions executed in

środków powierzonych przez inwestora domowi maklerskiemu.

In 2007, all its members paid contributions to the mandatory Scheme.

obrotu, pożyczek na zlecenie bez pośrednictwa KDPW i rozliczanych

the alternative trading system; on-request securities loans without

Na koniec 2007 roku w systemie rekompensat było 66 uczestników,

At the end of 2007, there were 66 members of the Investor

na zasadzie DvP, połączenia dwóch typów uczestnictwa animator

using KDPW as intermediary and those settled on a DVP basis;

z czego 39 wnosiło wpłaty (25 domów maklerskich i 14 banków

Compensation Scheme, of which 39 paid in contributions (25 brokers

obrotu giełdowego i podmiot organizujący rynek pozagiełdowy

the merger of two participant types: stock exchange market maker

powierniczych). W systemie rekompensat zostało zarejestrowanych

and 14 custodian banks. There were also 15 new participants

w jeden „animator obrotu zorganizowanego” oraz wprowadzenia

and OTC market maker into one participation type, organised trading

15 nowych uczestników.

registered in the Scheme.

nowych typów uczestnictwa – „deponent-biuro maklerskie”

market maker; and the introduction of new types of participation:

W roku 2007 kontynuowana była procedura związana z wypłatą

Proceedings continued in 2007 relating to the payment of compensa-

rekompensat dla inwestorów WGI Domu Maklerskiego S.A. Syndyk masy

tion for investors of WGI DM Brokers. From the day the bankruptcy of

+ ujednolicono również kody typów operacji dla posttransakcyjnych

upadłości od momentu ogłoszenia upadłości WGI DM S.A. trzykrotnie

WGI DM Brokers was announced, the bankruptcy trustees presented

transferów papierów wartościowych (w związku z rozszerzeniem

securities transfers (following the extension of the scope

przedstawiał KDPW S.A. listę inwestorów upoważnionych do otrzymania

KDPW a list of investors entitled to receive compensation three times,

zakresu udzielania automatycznych pożyczek papierów

of automatic securities loans to cover post-transaction transfers

rekompensaty, w tym dwukrotnie w 2007 r. Za każdym razem lista była

including twice in 2007. Each time the list was rejected for not meeting

wartościowych na przelewy posttransakcyjne dotyczące

for transactions secured by the Settlement Guarantee Fund).

odrzucana jako nie spełniająca wymogów ustawowych.

the statutory requirements.

transakcji zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym).
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Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. (w zł)
Balance as at 31 December, 2007 (in PLN)

AKTYWA ASSETS
Aktywa trwałe Fixed assets
Wartości niematerialne i prawne Intangible fixed assets

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. (w zł)
Balance as at 31 December, 2007 (in PLN)

31/12/2006

31/12/2007

163.507.087,45

148.600.642,94

PASYWA LIABILITIES
Kapitał własny Equity

31/12/2006

31/12/2007

361.238.879,08

427.046.600,49

13.588.549,06

14.853.754,38

Kapitał podstawowy Paid-in share capital

21.000.000,00

21.000.000,00

Koszty zakończonych prac rozwojowych Completed projects

2.166.737,91

1.576.830,13

Kapitał zapasowy Supplementary capital

120.897.800,00

143.307.800,00

Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets

11.010.433,52

10.818.909,23

411.377,63

2.458.015,02

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advance prepayment of intangible assets
Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Kapitał z aktualizacji wyceny Revaluation capital
Pozostałe kapitały rezerwowe Reserve capital

80.313.604,24

77.993.193,02

Zysk (strata) netto Net profit (loss)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Liabilities and provisions for creditors

830.552,24

-473.965,46

171.033.838,90

193.445.746,84

47.476.687,94

69.767.019,11

189.420.368,73

25.976.188,73

8.794.630,59

9.216.778,58

80.223.564,47

77.820.623,57

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including perpetual usufruct rights)

10.531.193,09

10.463.446,97

Rezerwy na zobowiązania Provisions for liabilities

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings

59.723.716,46

57.592.693,49

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Provisions for deferred income taxes

5.147.021,45

5.535.694,18

8.997.150,88

8.972.650,82

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Provisions for social security premiums

3.647.609,14

3.681.084,40

3.532.213,77

3.401.140,01

115.395,37

279.944,39

Środki trwałe Fixed assets

urządzenia techniczne i maszyny machines and equipment
środki transportu means of transport

454.447,99

391.807,95

– długoterminowa long term

inne środki trwałe other fixed assets

517.056,05

400.024,34

– krótkoterminowa short term
Zobowiązania krótkoterminowe Short term liabilities

90.039,77

172.569,45

180.144.101,52

14.752.353,69

Inwestycje długoterminowe Long term investments

59.904.717,94

52.566.071,59

Wobec jednostek powiązanych For related entities

39.294,86

84.384,60

Długoterminowe aktywa finansowe Long term financial assets

59.904.717,94

52.566.071,59

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności for deliveries and services over period

39.294,86

84.384,60

2.970.453,40

2.970.453,40

– do 12 miesięcy up to 12 months

39.294,86

84.384,60

Wobec pozostałych jednostek For remaining entities

178.154.817,19

13.143.287,12

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności for deliveries and services over period

175.850.461,12

2.380.631,05

– do 12 miesięcy up to 12 months

175.850.461,12

2.380.631,05

1.762.760,95

10.751.103,01

7.829,50

1.171,96

Środki trwałe w budowie Fixed assets in advance

w jednostkach powiązanych related entities
– udziały lub akcje equities
w pozostałych jednostkach remaining entities
– udziały lub akcje equities
– inne papiery wartościowe other securities
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Long term accruals and deferred income
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Deferred income tax
Inne rozliczenia międzyokresowe Other accruals
Aktywa obrotowe Current assets
Zapasy Stocks

2.970.453,40

2.970.453,40

56.934.264,54

49.595.618,19

8.524,70

8.524,70

56.925.739,84

49.587.093,49

9.700.216,21

3.187.623,95

z tytułu wynagrodzeń payroll payments

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych taxes, duties, social security payments and others

713.034,10

1.133.324,86

inne other

533.765,62

10.381,10

8.987.182,11

2.054.299,09

Fundusze specjalne Special funds

1.949.989,47

1.524.681,97

387.152.160,36

304.422.146,28

Rozliczenia międzyokresowe Accruals

481.636,62

2.007.056,46

3.612,81

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe Accruals

481.636,62

2.007.056,46

3.612,81

0,00

– krótkoterminowe short term

481.636,62

2.007.056,46

164.618.928,49

121.215.780,56

Inne pasywa Other liabilities

646.970.359,91

673.246.382,03

Należności od jednostek powiązanych Liabilities from related entities

136,02

59,04

Pasywa razem Liabilities total

1.197.629.607,72

1.126.269.171,25

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: for deliveries and services over payment period:

136,02

59,04

– do 12 miesięcy up to 12 months

136,02

59,04

164.618.792,47

121.215.721,52

14.481.753,64

17.210.013,57

Materiały Raw materials
Należności krótkoterminowe Short term credits

Należności od pozostałych jednostek Credits from remaining entities
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: for deliveries and services over payment period:

14.481.753,64

17.210.013,57

inne other

150.137.038,83

104.005.707,95

Inwestycje krótkoterminowe Short term tangible assets

221.632.846,36

171.923.436,52

Krótkoterminowe aktywa finansowe Short term financial assets

221.632.846,36

171.923.436,52

w pozostałych jednostkach in remaining entities

126.337.722,51

121.245.838,79

– inne papiery wartościowe other securities

126.332.022,51

121.234.438,79

– do 12 miesięcy up to 12 months

5.700,00

11.400,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Cash and cash equivalents

95.295.123,85

50.677.597,73

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach cash in hand and in bank

95.295.123,85

50.677.597,73

896.772,70

11.282.929,20

Inne aktywa Other assets

646.970.359,91

673.246.382,03

Aktywa razem Total assets

1.197.629.607,72

1.126.269.171,25

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe other short term financial assets

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Short term accruals and deferred income
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Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (w zł)
Profit & loss account for the period 01.01.2007 – 31.12.2007 (in PLN)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Net sales and sales equivalents

2006

2007

103.250.616,43

125.840.959,09

2.664,09

2.149,46

Przychody netto ze sprzedaży produktów Net sales of services

103.247.952,34

125.838.809,63

Koszty działalności operacyjnej Operating expenses

– od jednostek powiązanych from related entities

55.129.398,60

53.019.162,86

Amortyzacja Depreciation

8.546.297,59

7.742.948,50

Zużycie materiałów i energii Materials and energy

1.020.412,69

1.004.497,65

13.739.991,67

14.363.262,55

8.219.334,80

1.841.543,41

16.077.962,30

18.943.138,21

5.717.316,89

6.490.022,28

Usługi obce External services
Podatki i opłaty Taxes and charges
Wynagrodzenia Salaries
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Social security and other benefits
Pozostałe koszty rodzajowe Other costs
Zysk ze sprzedaży Profit from sale
Pozostałe przychody operacyjne Other operational revenue
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Gross profit from sale of non-financial fixed assets
Inne przychody operacyjne Other operating revenue
Pozostałe koszty operacyjne Other operational expenses

1.808.082,66

2.633.750,26

48.121.217,83

72.821.796,23

483.189,54

410.483,04

57.477,42

62.296,61

425.712,12

348.186,43

406.623,82

433.975,53

Inne koszty operacyjne Other operating expenses

406.623,82

433.975,53

Zysk z działalności operacyjnej Operating profit

48.197.783,55

72.798.303,74

Przychody finansowe Financial revenue

10.812.215,92

13.331.485,69

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

31.787,05

0,00

– od jednostek powiązanych from related entities

31.787,05

0,00

10.780.428,87

13.331.485,69

43.311,94

59.331,37

Odsetki Interest
Koszty finansowe Financial expenses
Odsetki Interest

24.617,84

18.782,16

Inne Other

18.694,10

40.549,21

Zysk z działalności gospodarczej Profit on ordinary activities

58.966.687,53

86.070.458,06

Zysk brutto Gross profit

58.966.687,53

86.070.458,06

Podatek dochodowy Corporate income tax

11.489.999,59

16.303.438,95

Zysk netto Net profit

47.476.687,94

69.767.019,11
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