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An
Introduction
List
from
the
Prezesa
President
Zarządu
& CEO
Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

rok 2008 upłynął pod znakiem przygotowań
do wdrożenia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego (NSDR). Jest to, jak dotychczas,
jeden z największych i najważniejszych projektów realizowanych przez Krajowy Depozyt od
początku jego działalności. Waga przedsięwzięcia
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie
zaangażowanych podmiotów, których jest ponad
80, ale także, a może przede wszystkim, w jego
znaczeniu dla dalszego rozwoju polskiego rynku
kapitałowego. Nowy system zapewni wszystkim
uczestnikom jeszcze większe niż dotychczas
bezpieczeństwo, gwarancję niezawodności i nowe
funkcjonalności, a całemu rynkowi wzrost atrakcyjności na arenie międzynarodowej.

We spent 2008 preparing for the implementation
of the new KDPW Depository-Settlement System.
This is so far one of the largest and most important projects KDPW has been working on since the
founding of the company. The size of the project
is reflected not only in the number of entities
engaged, which is over 80, but also and perhaps
above all, in its significance for the development
of the Polish capital market. The new system will
provide all KDPW participants with even greater
levels of safety than ever before, with guaranteed
reliability and new functionality, while making
the whole market more attractive internationally.

Trudna sytuacja związana ze światowym kryzysem finansowym, nie spowolniła prowadzonych
od kilku lat przez Krajowy Depozyt prac na rzecz
standaryzacji i harmonizacji międzysystemowej – kluczowych elementów rozwoju operacji
transgranicznych. Przedstawiciele Krajowego
Depozytu, podobnie jak w latach ubiegłych,
aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych organizacji i grup roboczych zrzeszających
centralne depozyty i izby rozliczeniowe, których
zadaniem jest opracowywanie i implementacja
najlepszych standardów w zakresie usług
rozliczeniowo-rozrachunkowych.

4

The difficult economic situation caused by the
global financial crisis has not slowed down work
on standardisation and interoperability between
systems, which KDPW has been working on for
a number of years and which are the key requirements for the growth of cross-border operations.
As in previous years, KDPW specialists played an
active role in the work of international organisations and working groups that represent central
securities depositories and clearing houses, aimed
at formulating and implementing the best standards
in clearing and settlement services.
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KDPW is regularly increasing the scope of services it offers, as well as improving existing ones.
Projects initiated in 2008 concentrated on several
areas. Work started on introducing operational
processing of short sales, preparing a comprehensive
module for processing securities loans and night
settlement that will provide participants access to
assets in the early morning of settlement day.
One important aspect of settlement risk management was laying the foundations for the implementation of a new integrated risk management system
based on SPAN methodology, which is planned to
be implemented in 2009.
The need for KDPW to introduce a new system for
enterprise resource planning led to intensification
of work on the introduction of an integrated ERP
system. This is an IT system built on a uniform
platform which will introduce changes to the way
work is organised and improve the efficiency
of current process flows.
You will be able to find more detailed information
on the work and projects that were carried out
last year and which I have briefly mentioned above,
on the following pages of the Annual Report, which
I would now sincerely like to invite you to read.

Krajowy Depozyt, systematycznie zwiększa zakres
oferowanych usług, jak również usprawnia ich
formę. Działania podjęte w tym zakresie w 2008
roku skupiły się wokół kilku obszarów tematycznych. Podjęto prace zmierzające do wprowadzenia operacyjnej obsługi tzw. krótkiej sprzedaży,
opracowania kompleksowego modułu pożyczek
papierów wartościowych oraz nocnego przetwarzania, zapewniającego uczestnikom dostęp do
aktywów we wczesnych godzinach porannych
w dniu rozliczenia.
Ważnym aspektem w zakresie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym były przygotowania do wdrożenia nowego zintegrowanego systemu zarządzania
ryzykiem opartego na metodologii SPAN, którego
realizacja została zaplanowana na rok 2009.
Potrzeba wprowadzenia w KDPW S.A. nowego
systemu obsługującego proces tzw. gospodarki własnej firmy stanowiła przyczynę intensyfikacji prac
związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Jest
to system informatyczny zbudowany na jednolitej platformie technologicznej, który nie tylko
wprowadza zmiany w organizacji pracy, ale także
zwiększa efektywność realizowanych procesów.
Szczegółowe informacje na temat zasygnalizowanych przeze mnie działań i projektów realizowanych w minionym roku, znajdą Państwo na
dalszych stronach raportu, do lektury którego
serdecznie zapraszam.

Yours sincerely,

Pozostaję z poważaniem

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu / President & CEO
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Władzami Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. są: Walne Zgroma
dzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Skład podmiotowy organów Krajowego
Depozytu w 2008 roku:

Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszami Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. w roku 2008 byli
w równych częściach: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz Narodowy Bank Polski.

100%
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. przed dniem
13 czerwca 2008 roku wchodzili:
Ludwik Sobolewski (Przewodniczący)
Adam Tochmański (Wiceprzewodniczący)
Jacek Jaszczołt
Adam Maciejewski
Tomasz Stachurski
Paweł Pelc
Piotr Piłat (do 16 stycznia 2008 roku)
Urszula Pałaszek (do 27 marca 2008 roku)
Ewa Pawlak (od 7 maja 2008 roku)
Piotr Koziński (od 7 maja 2008 roku)
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The governing bodies of the National Depository
for Securities (KDPW) are the General Meeting
of Shareholders, the Supervisory Board
and the Management Board.
Detailed overview of the governing bodies
of KDPW in 2008:

The General Meeting
of Shareholders
In 2008, the shareholders of the National
Depository for Securities (KDPW) were in equal
parts: the State Treasury, as represented by the
Minister of the State Treasury, the Warsaw Stock
Exchange and the National Bank of Poland.

1/3
1/3
1/3

Skarb Państwa
State Treasury

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

Narodowy Bank Polski

Nat ional Bank of Poland

The Supervisory Board
of the National Depository
for Securities
Prior to 13 June 2008, the Supervisory Board of the
National Depository for Securities (KDPW)
comprised the following members:
Ludwik Sobolewski (Chairman)
Adam Tochmański (Deputy Chairman)
Jacek Jaszczołt
Adam Maciejewski
Tomasz Stachurski
Paweł Pelc
Piotr Piłat (until 16 January, 2008)
Urszula Pałaszek (until 27 March, 2008)
Ewa Pawlak (from 7 May, 2008)
Piotr Koziński (from 7 May, 2008)
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Following 13 June 2008, the Supervisory Board
of the National Depository for Securities (KDPW)
comprised the following members:
Ewa Pawlak (Chairwoman)
Ludwik Sobolewski (Deputy Chairman)
Jacek Jaszczołt
Piotr Koziński
Adam Maciejewski
Paweł Pelc
Tomasz Stachurski
Adam Tochmański

Od 13 czerwca do końca 2008 roku
Rada Nadzorcza działała w składzie:
Ewa Pawlak (Przewodnicząca)
Ludwik Sobolewski (Wiceprzewodniczący)
Jacek Jaszczołt
Piotr Koziński
Adam Maciejewski
Paweł Pelc
Tomasz Stachurski
Adam Tochmański

The Management Board
Zarząd Krajowego
of the National Depository Depozytu
for Securities
W skład Zarządu Krajowego Depozytu
As at 31 December 2008, the Management Board
of the National Depository for Securities (KDPW)
consisted of the following members:
Elżbieta Pustoła – President & CEO
Sławomir Panasiuk – Member
of the Management Board
Agata Rowińska – Member
of the Management Board (from 16 June, 2008)
Radosław Ignatowicz – Member
of the Management Board (from 1 October, 2008)
Other Members of the Management Board
throughout 2008 included:
Agata Wacławik-Wejman – Member
of the Management Board (until 17 March, 2008)
Jacek Jaszczołt – (delegated by the Supervisory
Board of the National Depository for Securities
(KDPW) to perform the duties of Member of the
Management Board for a period of 3 months,
commencing 18 March, 2008)
Tomasz Stachurski – (delegated by the
Supervisory Board of the National Depository for
Securities (KDPW) to perform the duties of Member
of the Management Board for a period of 3 months,
commencing 18 March, 2008).

Papierów Wartościowych S.A. w dniu
31 grudnia 2008 roku wchodzili:
Elżbieta Pustoła – Prezes Zarządu
Sławomir Panasiuk – Członek Zarządu
Agata Rowińska – Członek Zarządu
(od 16 czerwca 2008 roku)
Radosław Ignatowicz – Członek Zarządu
(od 1 października 2008 roku)
W skład Zarządu w ciągu roku 2008 wchodzili
także:
Agata Wacławik-Wejman – Członek Zarządu
(do 17 marca 2008 roku)
Jacek Jaszczołt – (delegowany przez
Radę Nadzorczą KDPW S.A. do wykonywania
czynności Członka Zarządu KDPW S.A.
na okres trzech miesięcy, począwszy
od dnia 18 marca 2008 roku)
Tomasz Stachurski – (delegowany przez
Radę Nadzorczą KDPW S.A. do wykonywania
czynności Członka Zarządu KDPW S.A.
na okres trzech miesięcy, począwszy
od dnia 18 marca 2008 roku).

Prawne
podstawy
The
Legal
działalności
Principles
of Operation
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The legal instruments that constitute
the regulatory framework for the principles
of operation of the National Depository
for Securities (KDPW) include:

Prawne podstawy działalności Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
stanowią akty regulujące sposób wykonywania
działalności operacyjnej, tzn.:

•T
 he Law on Trading in Financial Instruments,
•T
 he Rules of the National Depository for
Securities – including the Detailed Rules
of Operation and Registration Procedures
of KDPW, issued on the basis of the Rules,
•T
 he Rules of the KDPW Court of Arbitration,
•T
 he Rules of the Settlement Guarantee Fund,
•T
 he Rules of the Investor Compensation Scheme,
•T
 he Rules of Transfer Payments between
Open-ended Pension Funds,
•T
 he Rules on “KDPW procedures on preventing
the introduction of assets from illegal or
undisclosed sources to financial trading
by KDPW clients, and financial terrorism”,

•U
 stawa o obrocie instrumentami finansowymi,
•R
 egulamin KDPW oraz wydane na jego
podstawie: Szczegółowe Zasady Działania
KDPW i Procedury Ewidencyjne KDPW,
•R
 egulamin Sądu Polubownego przy
KDPW S.A.,
•R
 egulamin Funduszu Rozliczeniowego,
•R
 egulamin Funkcjonowania Systemu
Rekompensat,
•R
 egulamin Wypłat Transferowych między
Otwartymi Funduszami Emerytalnymi,
• Regulamin „Zasady postępowania
KDPW S.A. w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego
przez klientów KDPW S.A. wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu
terroryzmu”,

and these Corporate regulations:
•T
 he Commercial Companies Code,
•T
 he KDPW Statute,
•T
 he KDPW Organisational Rules, the Rules
of the KDPW Supervisory Board, the Rules
of the KDPW Management Board,
•T
 he Procedural Rules of the KDPW General
Meeting of Shareholders.

oraz akty korporacyjne:
•K
 odeks Spółek Handlowych,
•S
 tatut KDPW S.A.,
•R
 egulamin Organizacyjny KDPW S.A.
oraz Rady Nadzorczej i Zarządu,
•R
 egulamin obrad Walnego Zgromadzenia
KDPW S.A.

Organisational
Schemat Chart
organizacyjny
Elżbieta Pustoła

Sławomir Panasiuk

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

President & CEO

Member of the Management Board

Biuro KDPW S.A.

Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych

KDPW Off ice

IT Department

Sekretariat KDPW S.A.

Zespół Systemów Minikomputerowych i Sieci

KDPW Secretariat

Personal Computer and Network Section

Kancelaria

Zespół Systemów Sieciowych

Registry Off ice

Network Systems Section

Archiwum

Zespół Systemów Korporacyjnych

Archives

Corporate Systems Section

Sekretariat / Secretariat
Biuro Audytu Wewnętrznego
Internal Audit Department

Biuro Spraw Osobowych
Personnel Department

Biuro Prawne
Legal Department

Dział Rozwoju Systemów Informatycznych
IT System Development Department

Zespół ds. Informatycznych
Systemów Aplikacyjnych
IT System Appl ication Section

Zespół Analiz Informatycznych / IT Analysis Section
Biuro Współpracy Międzynarodowej
i Harmonizacji
International Relations & Harmonisation Department

Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych
Project Special ist Unit

Zespół Rozwoju Produktów
i Usług Depozytowo-Rozliczeniowych
Market Products and Service Development Section

Zespół Referencyjnych Baz Danych
Database and Statistics Section

Sekretariat / Secretariat

Biuro Bezpieczeństwa
Corporate Security Department
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Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku / As at 31 December, 2008

Agata Rowińska

Radosław Ignatowicz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Member of the Management Board

Member of the Management Board

Dyrektor Generalny ds. Korporacyjnych

Dział Operacyjny

General Director for Corporate Affairs

Operations Department

Samodzielne Stanowisko
ds. Prawno-Korporacyjnych

Zespół Rozliczeń Pieniężnych

Legal and Corporate Special ist Unit

Cash Clearing Section

Zespół Operacji na Papierach Wartościowych
Corporate Actions Section

Biuro Informacji Publicznej i Promocji
Publ ic Information & Promotion Off ice

Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Zespół Rozliczeń Papierów Wartościowych
Securities Settlement Section

Sekretariat / Secretariat

Accounting & Financial Department

Zespół Ekonomiczny

Izba Rozliczeniowa

Financial Section

Clearing House

Zespół Księgowości
Accounts Section

Zespół Zarządzania Aktywami
Asset Management Section

Zespół Zarządzania Ryzykiem
Risk Management Section

Zespół Rozliczeń i Monitorowania Rynku
Settlement and Market Monitoring Section

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dział Nadzoru

Administrative Department

Audit Department

Zespół Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji

Zespół Kontroli Uczestników

Inventory and Supply Section

Participant Audit Section

Samodzielne Stanowisko ds. Procesów
Inwestycyjnych i Remontów

Zespół Procedur Ewidencyjnych
i Sprawozdawczości

Investment and Redevelopment Special ist Unit

Registration Procedures and Reporting Section

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż.
Safety at Work and Fire Prevention
Special ist Unit

Sekretariat
Secretariat

Main Functions

Główne zadania
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Main
Główne
Functions
zadania
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
jest centralnym depozytem oraz izbą rozliczeniową papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie na polskim rynku kapitałowym.
KDPW S.A. organizuje system depozytowo-rozliczeniowy i zapewnia jego sprawność.
Najważniejsze zadania Krajowego Depozytu
obejmują:
• r ejestrowanie papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu
– Krajowy Depozyt prowadzi konta depozytowe
dla uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których zapisywane są papiery
wartościowe,
•n
 adzorowanie zgodności wielkości emisji
z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie – Krajowy Depozyt kontroluje zgodność liczby papierów wartościowych
zapisanych na wszystkich kontach uczestników
z liczbą papierów wartościowych wyemitowanych przez emitentów,
•o
 bsługę realizacji zobowiązań emitentów
wobec właścicieli papierów wartościowych
– Krajowy Depozyt pośredniczy pomiędzy
emitentami papierów wartościowych a ich
właścicielami w wypłacie dywidendy i odsetek
oraz dokonuje w imieniu emitentów m.in.:
asymilacji, zamiany, konwersji i podziału akcji,
realizacji prawa poboru czy zamiany obligacji
zamiennych na akcje,
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The National Depository for Securities (KDPW)
is the central depository and clearing house
for securities in public trading in the Polish
capital market. KDPW manages and ensures
the efficient operation of the Polish
depository-settlement system.
The most important functions performed
by KDPW include:
•T
 he registration of securities admitted
to public trading – KDPW manages depository
accounts for participants of the depository-settlement system, on which securities are registered,
•T
 he reconciliation of the size of the securities
issue with the number of securities in public
trading – KDPW monitors the number of securities registered on all participant accounts to ensure it corresponds with the number of securities
issued by the issuer,
•T
 he processing of corporate actions and
securities entitlements – KDPW acts as intermediary between issuers of securities and their
owners for dividend and interest payments, and
performs the following corporate actions on behalf
of issuers: assimilations, exchanges, conversions
and share splits, pre-emptive rights issues, and
the conversion of convertible bonds into shares,

17
•T
 he 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 financial instruments between the depository or
securities accounts of participants and performs
cash transfers between participants’ accounts
in the Central Bank.
In addition, KDPW is also responsible for:
•T
 he management of the mandatory Investor
Compensation Scheme – KDPW manages the
Investor Compensation Scheme, created for the
purpose of guaranteeing cash and securities
registered in investment accounts in the event
of the bankruptcy of entities performing
brokerage activities,
•D
 uties relating to the social security system
– KDPW is responsible for the administration
of transfer payments between open-ended
pension funds performed following the decision
of a participant to change pension funds,
or in cases where the assets collected by the participant are to be reallocated. KDPW also manages the mandatory Pension Guarantee Fund, made
up of contributions from Pension Fund Investment
Corporations, which safeguards pension payments
to fund members.
KDPW consistently improves the level of its services and initiates changes relating to the principles
and enhancement of safety of securities trading,
by guaranteeing the integrity and highest standards
of securities safekeeping, clearing and settlement.

• r ozrachunek i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych – w wyniku zawarcia transakcji Krajowy Depozyt dokonuje transferów instrumentów finansowych
pomiędzy kontami depozytowymi/rachunkami
uczestników oraz realizuje przelewy pieniężne
pomiędzy rachunkami uczestników prowadzonymi w NBP.
Krajowy Depozyt jest także odpowiedzialny za:
• z arządzanie obowiązkowym systemem
rekompensat – Krajowy Depozyt zarządza
systemem rekompensat utworzonym w celu
gwarantowania środków pieniężnych i papierów
wartościowych znajdujących się na rachunkach
inwestycyjnych, w przypadku upadłości podmiotów prowadzących działalność maklerską,
• z adania związane z systemem zabezpieczeń
społecznych – Krajowy Depozyt obsługuje
wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi
funduszami emerytalnymi, dokonywane
w wyniku zmiany funduszu przez uczestnika
lub podziału środków zgromadzonych przez
uczestnika. Prowadzi również obowiązkowy
Fundusz Gwarancyjny, tworzony ze składek
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych,
zabezpieczający wypłatę świadczeń członkom
funduszy.

Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. jest
centralnym depozytem
oraz izbą rozliczeniową
papierów wartościowych
znajdujących się w publicznym
obrocie na polskim rynku
kapitałowym.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
gwarantując bezpieczeństwo i najwyższe standardy w zakresie przechowywania, rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych, systematycznie
podnosi jakość świadczonych usług.

Important Events – Key Developments

Najważniejsze wydarzenia i procesy
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Jednym z priorytetowych projektów realizowanych przez KDPW S.A. w roku 2008 było przygotowanie Krajowego Depozytu i jego otoczenia
do wdrożenia Nowego Systemu DepozytowoRozliczeniowego (NSDR).
Ponadto, w ciągu całego roku prowadzono prace
na rzecz standaryzacji i harmonizacji między
systemowej, które są kluczowymi elementami
rozwoju operacji transgranicznych. Rok 2008
upłynął także pod znakiem wprowadzania
nowych produktów i usług.

Nowy System
Depozytowo-Rozliczeniowy (NSDR)
Najważniejszym i największym projektem realizowanym przez Krajowy Depozyt, od początku
jego działalności, jest wdrożenie Nowego Systemu
Depozytowo-Rozliczeniowego. W 2008 roku
toczyły się intensywne przygotowania, zarówno
Krajowego Depozytu, jak i wszystkich podmiotów
z nim współpracujących, zmierzające do realizacji
tego przedsięwzięcia. Projekt ten, jak dotychczas,
nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku
kapitałowym. Jest przedsięwzięciem niespotykanym ze względu na liczbę podmiotów w niego zaangażowanych, jak również skalę wprowadzanych
zmian. Jego realizacja przyczyni się niewątpliwie
do wzrostu atrakcyjności polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej, a także zwiększy
bezpieczeństwo uczestników rynku.
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One of the most important projects being implemented by KDPW in 2008 was preparing the
National Depository and the surrounding infrastructure for the introduction of the New DepositorySettlement System.
Moreover, work continued throughout the whole
year on harmonisation and standardisation between
systems, which are key elements necessary for the
development of cross-border operations. 2008 also
saw the introduction of new products and services.

The New Depository-Settlement System
The most important and largest project being realised
by KDPW, since the beginning of its operational history, is the implementation of the New DepositorySettlement System. 2008 saw intensive preparations
being made, both by KDPW and all entities interacting with it, with the aim of implementation of the
project. The project has as yet no rival in the Polish
capital market. It is an unprecedented exercise, owing
to the number of entities involved in its implementation, as well as the scale of the changes being
introduced. Once realised, it will certainly lead
to improved levels of safety for market participants,
as well as ensuring that the Polish financial market
will become more attractive on the international stage.
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W 2008 roku prowadzone były intensywne prace
związane m.in. z przygotowaniem platformy
sprzętowo-systemowej, wypracowaniem propozycji
zmian do regulacji KDPW i tabeli opłat.
Przez cały rok odbywały się także testy systemu,
podczas których sprawdzano prawidłowość przebiegu wszystkich procesów i funkcjonalności NSDR.

Testy Nowego Systemu
Depozytowo-Rozliczeniowego
Intensive work was carried out in 2008 in particular
on preparing the hardware and system platform,
preparing proposed amendments to the KDPW Rules
of Operation and to the KDPW Table of Fees. The
system was also tested throughout the whole year,
which verified whether all the new system processes and functionality were operating correctly.

New Depository-Settlement System tests
One of the most important exercises in preparation
for the implementation of the New Depository-Settlement System were tests which were performed consistently with the participation of all
KDPW users. The results of the tests helped determine the final configuration of the new system
and also the degree of readiness of specific entities
for implementation. KDPW prepared special processes to monitor participant readiness for system
implementation, using the test results to provide
up to date analysis of any problems involved with
the project and help their removal.

Jednym z najważniejszych działań przygotowawczych do wdrożenia NSDR są testy, które prowadzone były w sposób systematyczny, z udziałem
wszystkich uczestników KDPW. Ich wyniki
pozwoliły na ustalenie ostatecznej konfiguracji
NSDR oraz sprawdzenie poziomu przygotowania
poszczególnych podmiotów do wdrożenia systemu. Krajowy Depozyt opracował specjalne mechanizmy umożliwiające monitorowanie przygotowań
uczestników do wdrożenia NSDR, w szczególności
poprzez wyniki testów, pozwalających na bieżącą
analizę problemów związanych z tym projektem,
a w konsekwencji ich eliminację.

The most important
and largest project
being realised
by KDPW, since
the beginning
of its operational
history, is the
implementation
of the New
Depository-Settlement
System.

Nowa struktura opłat
W roku 2008 opracowano Tabelę Opłat KDPW
w zmienionej strukturze, uwzględniającą nowe
funkcjonalności, które zostaną wprowadzone
wraz z wdrożeniem Nowego Systemu
Depozytowo-Rozliczeniowego.
Tabela zawiera również opłaty za świadczenia
o charakterze technicznym, np. za obsługę komunikatów. Szczegółowy opis zmian, wraz z komentarzami, znajduje się na www.kdpw.pl.
New Table of Fees

Zmiany w regulacjach KDPW
W 2008 roku opracowano konieczne – w związku z wdrożeniem NSDR – zmiany w regulacjach
KDPW, uwzględniające m.in. uczestnictwo
w KDPW, ewidencję instrumentów finansowych,
rozliczenia i rozrachunek oraz obsługę realizacji zobowiązań emitentów. W związku z tym
wprowadzono zmiany do Regulaminu KDPW,
Szczegółowych Zasad Działania, Regulaminu
Funduszu Rozliczeniowego oraz Regulaminu
Funduszu zabezpieczającego rozliczenia transakcji zawartych w alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednym
z najważniejszych
europejskich
projektów,
zmierzających do
ujednolicenia rynku
rozliczeniowo-rozrachunkowego,
jest Code
of Conduct.
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In 2008, the KDPW Table of Fees was revised
to include new functionality that will be intro
duced following the implementation of the New
Depository-Settlement System. The Fee Table also
contains fees for technical services, for instance,
message processing. A detailed description of the
changes, and accompanying notes, are available
on www.kdpw.pl.

Changes to the KDPW Rules
In 2008, amendments were prepared to KDPW regulations that were necessary in order to incorporate
changes being introduced by the implementation
of the new system. Amendments cover in particular participation in KDPW, registration of financial
instruments, clearing and settlement and processing of corporate actions. As a result, amendments
were introduced to the KDPW Rules of Operation,
the Detailed Rules of Operation, the Rules of the
Settlement Guarantee Fund and the Rules of the
Guarantee Fund to secure the settlement of transactions executed in the alternate trading system
operated by the Warsaw Stock Exchange.
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Harmonizacja
Przedstawiciele Krajowego Depozytu przez cały
2008 rok, podobnie jak w latach ubiegłych,
aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych grup roboczych, których zadaniem jest opracowanie i implementacja najlepszych standardów
w zakresie usług rozliczeniowo-rozrachunkowych.

Udział w pracach nad implementacją
Code of Conduct

Harmonisation
Representatives of KDPW have throughout 2008
been continuously and actively taking part in
the work of international working groups, with the
aim of formulating and implementing the highest
standards in clearing and settlement services.

Participation in work involving the
implementation of the Code of Conduct
One of the most important European projects aimed
at creating a harmonised clearing and settlement infrastructure in the EU markets is the Code
of Conduct (CofC). The signatories of the Code,
adopted in 2006 are the Federation of European
Securities Exchanges – FESE; The European
Association of Central Counterparty Clearing Houses
– EACH; and the European Central Securities
Depositories Association – ECSDA. All ECSDA
member CSDs that have signed the Code have
committed themselves to introducing provisions on
price transparency, access and interoperability and
unbundling of services and accounting separation
before 1 January 2008.
In 2008, KDPW prepared and sent ECSDA and EACH
the General Implementation Report for 2007, which
outlines the level of implementation of the Code
of Conduct in relation to price transparency and access and interoperability.
As part of the project undertaken by the European
Commission aimed at a detailed price, cost and
turnover analysis for services provided by European
stock exchanges and CSDs, KDPW has completed
the relevant questionnaires in relation to its functions as a central securities depository and a central counterparty clearing house.

Jednym z najważniejszych europejskich projektów, zmierzających do ujednolicenia rynku
rozliczeniowo-rozrachunkowego, jest Code
of Conduct. Sygnatariuszami Kodeksu, przyjętego
w 2006 roku, są: Federacja Europejskich Giełd
Papierów Wartościowych (Federation of European
Securities Exchanges – FESE), Europejskie
Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych Centralnych
Kontrpartnerów (European Association of Central
Counterparty Clearing Houses – EACH) oraz
Europejskie Stowarzyszenie Centralnych
Depozytów Papierów Wartościowych (European
Central Securities Depositories Association
– ECSDA). Wszystkie instytucje członkowskie
ECSDA, będące sygnatariuszami Kodeksu, zobowiązały się wprowadzić do 1 stycznia 2008 roku
wytyczne dotyczące:
• p rzejrzystości cen i usług (price transparency),
• d ostępu i interoperacyjności (access and interoperability),
• r ozdzielenia usług rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz oddzielnej księgowości (unbundling of services and accounting separation).
W 2008 roku Krajowy Depozyt przygotował
i przekazał do ESCDA i EACH raport „General
Implementation Report” za rok 2007, obejmujący
poziom implementacji Code of Conduct w zakresie przejrzystości cen i usług oraz dostępu i inter
operacyjności.
W związku z projektem podjętym przez Komisję
Europejską, którego celem jest dogłębna analiza cen, kosztów oraz obrotów w zakresie usług
świadczonych przez europejskie giełdy i instytucje
depozytowo-rozliczeniowe, KDPW S.A. wypełnił
kwestionariusze dotyczące swojej działalności
w zakresie centralnego depozytu papierów wartościowych – Central Security Depository (CSD)
oraz centralnej strony rozliczeniowej – Central
Counterparty (CCP).

Rozwój obsługi emitentów
krajowych i zagranicznych
W roku 2008 Krajowy Depozyt kontynuował
działania usprawniające obsługę zarówno emitentów krajowych, jak i zagranicznych. Aby ułatwić
i przyspieszyć prace związane z zawieraniem
umów o rejestrację papierów wartościowych,
w szczególności w przypadku papierów rejestrowanych w zagranicznych centralnych depozytach
i rozliczanych za pośrednictwem transgranicznych
połączeń operacyjnych, przygotowano stosowne
zmiany do regulacji KDPW.
Mając na uwadze potrzeby emitentów, Krajowy
Depozyt prowadzi prace nad poszerzeniem
zakresu usług dla tej grupy. Opracowano założenia systemu obsługującego tzw. Electronic Proxy
Voting (elektroniczna obsługa głosowań podczas
walnych zgromadzeń), bazującego na komunikacji
elektronicznej, którego zadaniem jest przekazywanie uczestnikom KDPW wystandaryzowanych
informacji i dokumentów, dotyczących zwoływania przez emitenta walnych zgromadzeń, wskazania pełnomocnika, sposobu głosowania oraz
wyników głosowań.
W ciągu roku Krajowy Depozyt monitorował, prowadzone na forum europejskim, prace dotyczące
obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz
opracował projekt modelu kompleksowej obsługi emitentów. Model ten został zweryfikowany
pod kątem zapewnienia maksymalnej zgodności
z projektami europejskich standardów obsługi
zdarzeń korporacyjnych – „Market Standards for
Corporate Actions Processing” oraz standardów
walnych zgromadzeń – „Market Standards for
General Meetings”.

Development of services
for local and foreign issuers
In 2008, KDPW continued its work on enhancing
its services for Polish and foreign issuers. In order
to make the agreement process for the registration
of securities easier and faster, especially for foreign
securities registered via international links, the appropriate amendments were made to the KDPW Rules.
Taking into account the needs of issuers, KDPW
has been working on extending the scope of services for this group of participants. The general principles for processing electronic proxy voting have
been prepared, based on electronic messages that
will provide KDPW participants with standardised
information and documents relating to shareholder
meetings called by the issuer, determining a proxy,
the voting method and voting results.
Throughout 2008, KDPW monitored work being
carried out in the European forum on processing
of shareholder meetings and prepared a draft model
for comprehensive provision of issuer services.
This model has been analysed to ensure the highest level of correlation with proposed European
corporate actions processing standards – Market
Standards for Corporate Actions Processing and
Market Standards for General Meetings.
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Work on Electronic Trade Confirmation
In 2008, KDPW representatives took an active role
in working groups involved in formulating principles of post-trading exchange of data – Electronic
Trade Confirmation. The discussions centred on the
requirements of the Polish market for determining
standards and solutions necessary for transaction
pre-clearing and settlement processes. Work on
these principles will continue in 2009.

Monitoring work on the planned
implementation of TARGET2
As part of the process of adapting the depositorysettlement system to process Euro denominated
payments, following the migration of the National
Bank of Poland and other national banks to the
TARGET2 system, in 2008, KDPW prepared the rules
for separate processing by KDPW of clearing and
settlement of transactions denominated in Euro
and corporate actions payments in Euro. In addition, preparation was made for testing the TARGET2
system and country testing commenced. The migration of the National Bank of Poland to the TARGET2
system as a direct participant was also monitored.

Udział w pracach analitycznych
wymiany danych w ramach
obszaru posttradingowego
(Electronic Trade Confirmation)
W 2008 roku przedstawiciele Krajowego
Depozytu aktywnie uczestniczyli w pracach
grupy roboczej zajmującej się wymianą danych
w ramach obszaru posttradingowego (Electronic
Trade Confirmation). Dyskusje koncentrowały
się wokół potrzeb polskiego rynku w zakresie
ustalenia standardów i rozwiązań niezbędnych
w procesach odbywających się przed rozliczeniem
i rozrachunkiem transakcji. Prace będą kontynuowane w 2009 roku.

Monitorowanie prac związanych
z planowaną implementacją
systemu Target2
W związku z przystąpieniem Narodowego Banku
Polskiego oraz innych banków krajowych do systemu Target2 i w ramach dostosowania systemu
depozytowo-rozliczeniowego do obsługi płatności
dokonywanych w euro, KDPW S.A. przygotował
w 2008 roku procedurę dotyczącą odmiennego
sposobu obsługiwania rozliczeń transakcji w euro
i wypłaty świadczeń z papierów wartościowych.
Prowadzone były ponadto przygotowania do testów
systemu Target2 oraz rozpoczęto testy „Country
testing”. Monitorowano także przejście NBP do
systemu Target2 jako uczestnika bezpośredniego.

Throughout 2008, KDPW
monitored work being
carried out in the
European forum on
processing of shareholder
meetings and prepared
a draft model for
comprehensive provision
of issuer services.

Monitorowanie prac związanych
z opracowaniem systemu
Target2-Securities
Target2-Securities jest projektem zainicjowanym
przez Europejski Bank Centralny. Powstanie
tego systemu ma w przyszłości przyczynić się
do integracji infrastruktury rozrachunkowej oraz
do ujednolicenia europejskiego rynku papierów
wartościowych.
W ramach analizy potencjalnych skutków wejścia
w życie projektu Target2-Securities, dla działalności Krajowego Depozytu, przedstawiciele
KDPW S.A. uczestniczyli w sesjach informacyjnych na temat tego projektu, organizowanych
przez Europejski Bank Centralny. Ponadto,
w ramach prac grupy roboczej ECSDA WG2,
przedstawiciele Krajowego Depozytu współtworzyli kwestionariusz dla uczestników ECSDA, który
pozwoli określić bariery utrudniające przystąpienie do Target2-Securities. W przyszłości, przed
podjęciem decyzji o ewentualnym przystąpieniu
do tego systemu, KDPW S.A. przeprowadzi stosowne konsultacje z uczestnikami.

TARGET2-Securities
is a project initiated
by the European Cent
The introduction of th
is expected in future
bring about greater in
of the settlement infr
and harmonise the se
market.
Monitoring work on planning
the TARGET2-Securities system
TARGET2-Securities is a project initiated by the
European Central Bank. The introduction of the
system is expected in future to help bring about
greater integration of the settlement infrastructure
and harmonise the European securities market.
As part of an analysis on the potential impact
on KDPW business operations in the wake of the
TAGET2-Securities project being implemented,
KDPW representatives took part in informational
sessions on the project itself, organised by the
European Central Bank. Moreover, as part of the
work of ECSDA WG2, KDPW representatives
helped to prepare a questionnaire for ECSDA
participants that will define barriers to joining
the TARGET2-Securities platform. Prior to any
decision in the future on potentially joining the
platform, KDPW will carry out the appropriate
consultations with market participants.
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Analysis of European standards
for CCP functions
In 2008, KDPW monitored progress on European
standards relating to CCP functions. KDPW
representatives also took part in consultation
relating to standardising CCP services.
The result of this work was an opinion by EACH,
the European Association of Central Counterparty
Clearing Houses on risk management standards
applied by CCPs – Inter CCP Risk Management
Standards.
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Market Guide – description of KDPW
procedures for processing foreign
securities listed on the WSE
In 2008, KDPW prepared for its participants the
draft of a Market Guide, relating to markets with
which it has a direct or indirect operational link.
It will be a reference document containing in particular a description of procedures used by KDPW
in relation to the cross-border settlement of foreign securities, as well as the corporate actions
processing for those securities. The Market Guide
will contain primary and practical information on
market infrastructure, the legal framework, the
clearing and settlement process, securities safekeeping and exercise of rights. Additionally, a Due
Diligence questionnaire has been prepared for the
purpose of gathering information on foreign markets
to which KDPW in future plans to build new operational links.

Analiza europejskich standardów
określających funkcjonowanie CCP
W 2008 roku monitorowano prace nad europej
skimi standardami dotyczącymi zasad funkcjonowania CCP. Przedstawiciele Krajowego Depozytu
uczestniczyli także w konsultacjach dotyczących
standaryzacji usług oferowanych przez CCP.
Wynikiem tych działań było wypracowanie
stanowiska Europejskiego Stowarzyszenia Izb
Rozliczeniowych Centralnych Kontrpartnerów
(EACH) w sprawie standardów zarządzania
ryzykiem przez centralnych kontrpartnerów
– „Inter-CCP Risk Management Standards”.

Market Guide – opis procedur
stosowanych przez KDPW S.A.
w obsłudze papierów zagranicznych
notowanych na GPW S.A.
W roku 2008 Krajowy Depozyt przygotował dla
swoich uczestników koncepcję dokumentu typu
Market Guide dotyczącego rynków, z którymi
posiada bezpośrednie lub pośrednie połączenia
operacyjne. Ma on mieć charakter przeglądowy i zawierać m.in. opis procedur stosowanych
przez KDPW S.A. wobec papierów zagranicznych
związanych zarówno z rozrachunkiem transgranicznym, jak i obsługą zdarzeń korporacyjnych
(corporate actions). Będą w nim także podstawowe, a zarazem praktyczne informacje na temat infrastruktury rynku, otoczenia prawnego, procesu
rozliczeń i rozrachunku, przechowywania i wykonywania praw z papierów wartościowych. Ponadto
przygotowano szczegółowy kwestionariusz Due
Diligence, którego celem będzie zbieranie informacji o rynkach zagranicznych, z którymi
KDPW S.A. planuje w przyszłości utworzyć nowe
połączenia operacyjne.

Work on the implementation
of omnibus securities accounts

Prace nad uruchomieniem
obsługi rachunków zbiorczych

W roku 2008 kontynuowane były prace,
których celem jest umożliwienie wprowadzenia rachunków zbiorczych. Wspólne stanowisko Krajowego Depozytu oraz banków
depozytariuszy w tym względzie przekazane
zostało do Ministerstwa Finansów.
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Work continued throughout 2008 aimed at the introduction of omnibus securities accounts. A common position document on the matter was prepared
by KDPW and custodian banks and presented to
the Ministry of Finance.

Proponowana przez Krajowy
Depozyt koncepcja rachunków
omnibus zakłada, że mogą być
one prowadzone wyłącznie
przez podmioty uprawnione
do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych
i wyłącznie na rzecz
pośredników podlegających
nadzorowi właściwego organu
w państwie członkowskim

Istotną kwestią dla dalszego rozwoju polskiego
rynku kapitałowego jest ułatwienie dostępu
do niego inwestorom zagranicznym, poprzez
wprowadzenie rachunków zbiorczych (omnibus).
Przedstawiciele KDPW S.A. uczestniczyli
w pracach grupy roboczej utworzonej
w tym celu przy Radzie Rozwoju Rynku
Finansowego. Proponowana przez Krajowy
Depozyt koncepcja rachunków zbiorczych
zakłada, że mogą być one prowadzone
wyłącznie przez podmioty uprawnione
do prowadzenia rachunków papierów
wartościowych i wyłącznie na rzecz pośredników podlegających nadzorowi właściwego
organu w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub należącym do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organization for Economic Cooperation
and Development – OECD).

A key issue for the further growth of the Polish
capital market is to improve access for foreign
investors through the introduction of omnibus
accounts at securities account level.
KDPW representatives were members of a working
group created for this purpose and overseen by the
Financial Market Development Council.
The omnibus securities account concept proposed
by KDPW states that such accounts may only be
operated by entities authorised to manage securities
accounts and only on behalf of intermediaries that
are the subject of oversight by the relevant supervisory authority in an EU, or OECD member state.

Unii Europejskiej
lub należącym do OECD.
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Rozwój międzynarodowej
współpracy operacyjnej

Development of cross-border
operational links
In order to meet the expectations of foreign issuers
intending to dual list their securities on their
home market and on the Warsaw Stock Exchange,
KDPW has progressively been building operational
links with foreign central securities depositories
(CSDs). These links ensure that securities may
be transferred between the markets and that
shareholders are able to exercise rights from
those securities.
In 2008, KDPW held discussions with the CSDs
of Lithuania, Bulgaria and Belarus aimed at
ascertaining the possibility of building links
into these markets.
Following the discussions, a request was sent
to the Lithuanian CSD to open a depository account
for KDPW. Work also continued on opening a link
with the Bulgarian CSD (CDAD).
Additionally, following meetings with representatives of the Securities Department of the Ministry
of Finance of the Republic of Belarus, general
principles were established for the dual listing
of shares of Belarusian issuers.
As part of its cooperation with SIBEX the Romanian
stock exchange, a study visit was organised
by KDPW for representatives of the new CSD
being established by SIBEX. During the workshops,
KDPW shared their knowledge of depository and
settlement system functions.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych emitentów, których intencją jest notowanie papierów wartościowych na dwóch rynkach
(tzw. dual-listing), w tym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy
Depozyt sukcesywnie nawiązuje współpracę
operacyjną z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi, zapewniając w ten sposób
możliwość obsługi transferów papierów wartościowych pomiędzy rynkami oraz realizację praw
z papierów wartościowych przez akcjonariuszy.
W 2008 roku KDPW S.A. prowadził rozmowy
z depozytami papierów wartościowych Litwy,
Bułgarii i Białorusi w celu określenia możliwości
nawiązania z nimi połączeń operacyjnych.
W wyniku tych działań złożono w litewskim
depozycie wniosek w sprawie otwarcia konta
depozytowego dla KDPW. Kontynuowano także
prace nad utworzeniem połączenia operacyjnego
z bułgarskim centralnym depozytem papierów
wartościowych (CDAD).
Ponadto, w ramach spotkania z przedstawicielami Departamentu Papierów Wartościowych
Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi,
ustalono warunki przeprowadzenia dual-listingu
spółek białoruskich.
W ramach współpracy z rumuńską giełdą SIBEX
w KDPW S.A. zorganizowano wizytę studyjną
przedstawicieli nowego, tworzonego przy SIBEX,
centralnego depozytu papierów wartościowych,
podczas której eksperci Krajowego Depozytu dzielili się wiedzą na temat funkcjonowania systemu
rozrachunkowego i centralnego depozytu papierów wartościowych.

Nowe produkty i usługi
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
podejmuje działania na rzecz rynku kapitałowego
poprzez systematyczne wprowadzanie nowych
produktów i usług. Podjęte w 2008 roku prace
dotyczyły przedsięwzięć, takich jak:

Przygotowanie do wprowadzenia
„krótkiej sprzedaży”
W roku 2008 odbywały się konsultacje zarówno w aspekcie operacyjnej obsługi transakcji
„krótkiej sprzedaży”, jak również wprowadzenia do praktyki polskich instytucji finansowych
umowy pożyczki papierów wartościowych wzorowanej na standardzie umowy opracowanej przez
International Securities Lending Association
– Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Pożyczek
Papierów Wartościowych (tzw. Umowa GMSLA
– Global Master Securities Lending Agreement).

Opracowanie kompleksowego modułu
pożyczek papierów wartościowych
W Krajowym Depozycie trwają prace nad utworzeniem nowego modelu pożyczek papierów wartościowych. W 2008 roku przygotowano dokument
„Koncepcja zintegrowanego modułu pożyczek”,
opracowany na podstawie analizy różnych typów
systemów pożyczkowych funkcjonujących w europejskich izbach depozytowo-rozliczeniowych,
który będzie podstawą do sformułowania wymagań i założeń funkcjonowania nowego modułu
pożyczek w ramach Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.

New Products
and Services
KDPW works on behalf of the capital market
through the consistent implementation of new
products and services. In 2008, KDPW
concentrated on activities including:

Preparation for the introduction
of short selling
In 2008, consultations took place in relation
to formulating the operational principles
of short sale transaction processing, as well
as to the introduction by Polish financial institutions of a securities lending agreement based
on the standard created by the International
Securities Lending Association – the Global
Master Securities Lending Agreement (GMSLA).

Preparing a comprehensive
securities lending module
Work has been continuing in KDPW on creating
a new securities lending model. In 2008, a document was prepared entitled “Concept for an integrated securities lending module”, on the basis
of analysis of various types of securities lending
and borrowing systems operating in European CSDs.
It will form the foundation for strategic decisions
on formulating the business requirements and
principles for the operation of a new securities
lending module as part of the New Depository-Settlement System.
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A concept for participation
in a system for lending securities
outside the transaction settlement
liquidity system
In 2008, work also took place on the principles
of the participation of KDPW in a system used
to lend securities outside the automatic system
for ensuring transaction settlement liquidity.

Analysis of a concept for night
processing in the KDPW system
In 2008, as part of a project on the concept of night
processing, the systems of 14 European CSDs were
compared to examine the hours during which
processing takes place, the type of transactions settled as part of this process, the volumes of operations and the cash clearing model. The implementation of night processing gives participants access
to assets in the early morning on settlement day.
True night processing requires full automation at
every stage of the process. The introduction of night
processing will be another stage in the development
of the depository-settlement system, aimed in particular at automating the securities lending module
and cash clearing.

A concept for partial settlement and
allocation mechanism in the new KDPW
system
In 2008, KDPW initiated work on preparing a concept for partial transaction settlement and settlement allocation.
The introduction of these services will have a positive impact on the liquidity of clearing and settlement operations performed by KDPW and will significantly shorten the initiation time for procedures
launched in the event of the insolvency of a KDPW
participant.

Koncepcja uczestnictwa w systemie
pożyczek papierów wartościowych
udzielanych poza systemem
zabezpieczenia płynności
W 2008 roku trwały także prace dotyczące uczestnictwa KDPW S.A. w systemie pożyczek papierów
wartościowych udzielanych poza automatycznym
systemem zabezpieczenia płynności rozliczeń.

Analiza koncepcji przetwarzania
nocnego w systemie KDPW
W 2008 roku, w ramach prac nad koncepcją przetwarzania nocnego, porównano 14 systemów euro
pejskich instytucji depozytowo-rozliczeniowych,
m.in. pod kątem godzin, w jakich odbywa się przetwarzanie, rodzaju transakcji rozliczanych w tym
trybie, wolumenu operacji oraz modelu rozliczeń
pieniężnych. Zastosowanie takiego trybu przetwarzania daje możliwość udostępnienia aktywów
uczestnikom we wczesnych godzinach porannych
w dniu rozliczenia. Prawidłowe nocne przetwarzanie wymaga pełnej automatyzacji wszystkich
etapów tego procesu. Wprowadzenie trybu
nocnego przetwarzania będzie kolejnym etapem
rozwoju systemu depozytowo-rozliczeniowego,
zmierzającego w szczególności do automatyzacji
modułu pożyczek papierów wartościowych
oraz rozliczeń pieniężnych.

Koncepcja rozliczania częściowego
i mechanizmu alokacji w nowym
systemie KDPW
W 2008 roku Krajowy Depozyt prowadził prace
zmierzające do opracowania koncepcji rozliczania
częściowego transakcji i alokacji zobowiązań.
Wprowadzenie tej usługi będzie miało pozytywny
wpływ na płynność rozliczeń i rozrachunków prowadzonych w KDPW i zdecydowanie skróci czas
procedury uruchamianej w przypadku niewypłacalności uczestnika KDPW.

Zarządzanie ryzykiem
operacyjnym
Jednym z głównych zadań Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. jest dbałość o najwyższe bezpieczeństwo i stabilność całego systemu depozytowo-rozliczeniowego. W związku z tym
w roku 2008 prowadzono działania w zakresie
konserwacji i rozbudowy modelu zarządzania
ryzykiem operacyjnym. Zweryfikowano zgodność systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
w KDPW S.A. ze zbiorem najlepszych praktyk
rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem
finansowym w sektorze bankowym oraz utrzymania bezpiecznego poziomu kapitałów przez banki
(Basel II). Prowadzono także prace związane
z rozbudową modelu szacowania potencjalnych
strat finansowych o dodatkowe scenariusze strat.

Zarządzanie ryzykiem
rozliczeniowym
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom rynku najwyższy poziom bezpieczeństwa
rozliczeń. Jednym z głównych aspektów działań
podejmowanych w tym obszarze były prace przygotowawcze do wdrożenia nowego zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, opartego na
metodologii SPAN. W 2009 roku planowane jest
rozpoczęcie realizacji tego projektu.
Krajowy Depozyt, mając na względzie bezpieczeństwo rozliczeń na rynku instrumentów pochodnych, podejmował działania, które skupiły się na
kwestii zwiększonej zmienności kursów i koncentracji otwartych pozycji instrumentów pochodnych u uczestników. Opracowano nowe zasady
obliczania poziomu właściwego depozytu zabezpieczającego. Mają one na celu z wyprzedzeniem
zwiększać wysokość depozytów zabezpieczających
w okresie zwiększonej zmienności kursów rynkowych albo zmniejszać ich wysokość w okresie
stabilizacji lub nawet stagnacji.
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Operational Risk
Management
One of the principal responsibilities of KDPW is
ensuring the highest level of security and stability
of the whole depository, clearing and settlement
system. As a result, in 2008, work was carried out
on maintaining and expanding the operational risk
management model. The KDPW operational risk
management system was examined to ensure it
meets the best market practices in relation to management of financial risk in the banking sector and
maintenance of capital adequacy requirements
by banks (Basel II). Work was also carried out on
expanding the model for assessing potential financial losses, by adding additional loss scenarios.

Settlement Risk
Management
KDPW takes all necessary measures to ensure that
market participants are provided the highest level
of settlement safety. One of the main initiatives
undertaken in this area was preparation for the
introduction of a new integrated risk management
model, based on SPAN methodology. The project
is expected to begin its implementation in 2009.
In order to ensure the safety of clearing of transactions in the derivatives market, KDPW has taken
measures to address increased price volatility and
concentration of clearing members’ open positions in derivatives. New principles for calculating
maintenance margins have been adopted for the
purpose of early increase of the level of the maintenance margin during periods of higher market price
volatility, or of lowering the margin during periods
of price stability, or even stagnation.
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As part of measures to lower risk for the derivatives market, the parameter used to correct the
level of maintenance margins has been changed
(increased from 15% to 25%), which resulted
in an increase in the value of the Settlement
Guarantee Fund for the derivatives market from
68 to 90 million PLN.

An Integrated Enterprise
Resource Planning System
– my-SAP ERP
Following the implementation of the first stage
of the project, additional work included: data
migration to the my-SAP ERP primary system,
the initiation of the replication of data from the
primary system to the back-up system in the
business recovery site, preparation and implementation of administrative procedures, as well as
preparation of a business and technical concept for
the integration of the my-SAP ERP system with the
New Depository-Settlement System. In addition,
preparations were made for the launch of Stage II
of the project, i.e. verification of the correct installation of a developer and test environment for data
warehousing and the system implementation team
underwent training on personnel management
related issues.
As part of further work phases, preparation was
carried out for the installation and configuration
of the employee personal access portal environment.
Principles were also established for a comprehensive KDPW asset management solution integrated
within the my-SAP ERP system. These principles
helped analytical and preparatory work to start on
the implementation of the project.

KDPW takes all
necessary measures
to ensure that
market participants
are provided
the highest level
of settlement safety.

W ramach minimalizacji ryzyka związanego
z funkcjonowaniem rynku instrumentów pochodnych, zmieniono wysokość parametru
korygującego wartość właściwych depozytów
zabezpieczających (zwiększenie z 15% do 25%),
czego konsekwencją było zwiększenie wartości
Funduszu Rozliczeniowego dla rynku
terminowego z 68 do 90 mln zł.

Zintegrowany
system zarządzania
przedsiębiorstwem
my-SAP ERP
Po wdrożeniu I etapu projektu, w 2008 roku przeprowadzono kolejne działania obejmujące: migrację danych do systemu produkcyjnego my-SAP
ERP, uruchomienie replikacji danych z systemu
produkcyjnego na system zapasowy w lokalizacji
zapasowej, opracowanie i wdrożenie procedury
administracyjnej, jak również przygotowanie koncepcji biznesowej i technicznej integracji systemu
my-SAP ERP z nowym systemem depozytowo-rozliczeniowym. Ponadto wykonano prace organizacyjne związane z uruchomieniem II etapu projektu, a mianowicie – zweryfikowano poprawność
instalacji środowiska developerskiego i testowego,
hurtowni danych, a także przeprowadzono szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie obsługi
zagadnień kadrowych.
W ramach kolejnych faz działań wykonano prace
organizacyjne związane z instalacją i konfiguracją
środowiska dla portalu samoobsługi pracowników.
Opracowana została także koncepcja komplek
sowych rozwiązań do zarządzania aktywami
KDPW S.A. zintegrowanych z systemem
my-SAP ERP. Powyższe działania pozwoliły
na uruchomienie prac analityczno-przygoto
wawczych do wdrożenia projektu.

Tabela Opłat KDPW
W ramach polityki sukcesywnego zmniejszania
opłat Rada Nadzorcza KDPW S.A. zatwierdziła
kolejne obniżki. Wprowadzono także 10% rabat,
który skutkował obniżeniem opłat w taki sposób,
że przychody należne Krajowemu Depozytowi
z tytułu naliczonych opłat w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku obniżone zostały
średnio o 20% względem każdego uczestnika.
Uczestnicy zostali także zwolnieni z opłat za
kontrakty terminowe na kursy walut. W grudniu
2008 roku wprowadzono zmianę Tabeli Opłat
w zakresie opłat pobieranych w związku z procesami realizowanymi przy udziale zagranicznych
instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

Krajowy Depozyt
uczestniczył
w wielu procesach
legislacyjnych, mających
znaczący wpływ
KDPW Table of Fees
naThefunkcjonowanie
i
kształt
polskiego
Regulacje rynku
rynku kapitałowego.
kapitałowego
Krajowy Depozyt uczestniczył w wielu procesach
legislacyjnych, mających znaczący wpływ na funkcjonowanie i kształt polskiego rynku kapitałowego. Najważniejsze z nich to:
• ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych,
• ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
oraz
• ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Przedstawiciele KDPW S.A. brali także udział
w pracach grup roboczych (m.in. ds. wprowadzenia rachunków omnibus, usług płatniczych,
przeglądu prawa bankowego) działających przy
Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.

As part of its policy of successively reducing fees,
the KDPW Supervisory Board has approved further
reductions. A 10% rebate was also introduced,
which reduced fees in such a manner that KDPW
revenues for fees charged between January 1 and
December 31, 2008 were lowered by an average
of 20% for each participant. The fees for currency
futures transaction processing were also waived
for participants. In December 2008, changes were
introduced to the Table of Fees in respect of fees
charged for processing of transactions involving
foreign CSDs.

Capital Market
Regulations
KDPW was involved in many legislative initiatives
that had a significant impact on the operation and
structure of the Polish capital market. The most
important of these were:
•T
 he Law on Public Offerings and the Terms and
Conditions for the Introduction of Financial
Instruments to Systems of Organised Trading,
and on Public Companies,
•T
 he Law on Trading in Financial Instruments,
and
•T
 he Law on Investment Funds.
KDPW representatives also participated in a range
of initiatives organised within working groups
established by the Financial Market Development
Council (in particular, on the introduction of omnibus securities accounts, payment services, banking
law review).
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KDPW also worked on the following projects:
•A
 n Ordinance of the Minister of Finance relating
to insurance for civil liability of brokerage houses,
•A
 n Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by security
issuers and conditions for accepting the validity
of information required to be provided by the law
of non-EU member states,
•A
 n Ordinance of the Minister of Finance on the
terms and detailed rules for determining full
capital requirements, including capital requirements for brokerage houses, as well as determining the maximum level of credits, loans and debt
securities issued as a ratio to capital,
•A
 n Ordinance of the Minister of Finance on the
terms, form and deadlines for publishing information on capital adequacy,
•A
 n Ordinance of the Minister of Finance on the
terms and conditions of the operation of investment fund management companies that are managing portfolios that include one or more financial
instruments, or are providing financial advice.
KDPW experts also provided legal commentary
to various European papers, in particular:
•A
 draft Directive of the European Parliament and
Council amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems, and Directive 2002/47/EC on
financial collateral arrangements,
•A
 draft of a Convention on harmonised substantive rules regarding securities held with an
intermediary, prepared as part of the UNIDROIT
Committee.

Krajowy Depozyt pracował także nad projektami:
• r ozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
domu maklerskiego,
• r ozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw
niebędących państwami członkowskimi,
• r ozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych dla domów maklerskich oraz
określenia maksymalnej wysokości kredytów,
pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych w stosunku do kapitałów,
• r ozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zakresu trybu, formy oraz terminów
upowszechniania informacji związanych
z adekwatnością kapitałową,
• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
trybu i warunków postępowania towarzystw
funduszy inwestycyjnych wykonujących
działalność w zakresie zarządzania portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.
Eksperci KDPW S.A. opiniowali także dokumenty
europejskie, m.in.:
• p rojekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE
w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach
płatności i rozrachunku papierów wartościowych
oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych,
• p rojekt Konwencji harmonizującej prawa
wynikające z papierów wartościowych przechowywanych przez pośrednika, przygotowywanej
w ramach Komitetu UNIDROIT.

Izba Rozliczeniowa
Giełd Towarowych S.A.
W listopadzie 2008 roku Krajowy Depozyt wraz
z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE S.A.) zawiązał spółkę akcyjną pod nazwą Izba Rozliczeniowa
Giełd Towarowych S.A. (IRGIT S.A.), której przedmiotem działalności jest dokonywanie rozliczeń
i rozrachunku wszystkich transakcji zawieranych
na giełdach towarowych.

Promocja i informacja
KDPW S.A. sukcesywnie kształtuje swój wizerunek jako jednej z głównych instytucji polskiego
rynku kapitałowego. Realizuje to poprzez działania informacyjno-promocyjne, do których należy
zaliczyć m.in. udział w projektach edukacyjnych,
kontakty z zagranicznymi instytucjami finansowymi, sponsoring i współorganizację kluczowych
przedsięwzięć realizowanych na polskim i europejskich rynkach kapitałowych.
W 2008 roku w ramach działań wizerunkowych
na arenie międzynarodowej, Krajowy Depozyt
brał czynny udział we współorganizacji II Forum
Europa – Ukraina oraz w dorocznym zjeździe
Rady Gubernatorów Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju w Kijowie.
Podczas corocznego Forum Ekonomicznego
w Krynicy, KDPW S.A., jako partner merytoryczny, był gospodarzem panelu dyskusyjnego
pt. „Efektywny i transparentny rynek kapitałowy
jako warunek zaufania do gospodarki”, moderowanego przez Prezes Zarządu KDPW S.A.
– Elżbietę Pustołę.
Największym wydarzeniem organizowanym
cyklicznie przez KDPW S.A. jest międzynarodowa konferencja „Innowacje na rynkach
finansowych”. Siódma edycja poświęcona była
wyzwaniom, jakie stoją przed polskim rynkiem
kapitałowym w kontekście przyspieszającej
integracji rynków finansowych. Przedsięwzięcie
to od lat skupia ekspertów i przedstawicieli rynku
kapitałowego z całego świata.
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Commodity Exchange
Clearing House
In November 2008, KDPW established a joint stock
company together with the Polish Power Exchange
(TGE S.A.): the Warsaw Commodity Clearing House
(IRGIT S.A.), which will perform the clearing and
settlement of all transactions executed on commodities exchanges.

Promotion and
Information
KDPW consistently promotes its image as one
of the principal capital market institutions
in Poland. It achieves this through promotional and
informational activities, which include in particular
participation in educational projects, contact with
foreign financial institutions, sponsorship and joint
organisation of key initiatives undertaken in the
Polish and European capital markets.
In 2008, as part of promoting its image in the
international arena, KDPW played an active role
as a joint organiser of the II Europe-Ukraine
Forum, as well as the annual meeting of the
Board of Governors of the European Bank for
Reconstruction and Development in Kiev.
During the annual Economic Forum in Krynica,
KDPW, as formal partner, hosted the panel discussion on “An efficient and transparent capital market
as a pre-condition for building confidence in the
economy”, moderated by the KDPW President and
CEO, Elżbieta Pustoła.
The largest event regularly organised by KDPW
is the international “Innovations in the Financial
Markets” conference. The seventh edition of the
conference examined the challenges facing the
Polish capital market in relation to the rapid
integration of the financial markets. The conference
has over the years brought together experts
and representatives of the capital markets from
all over the world.
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In 2008, Warsaw hosted the international derivatives conference “FOW Derivatives World CEE”, for
which KDPW played the role of Gold Sponsor. This
was the first international event of this scale devoted to derivatives in Poland.
In 2008, KDPW also took part in numerous educational activities promoting knowledge about the
capital market. These were in particular initiatives
organised by the Warsaw Stock Exchange, or by the
Association of Individual Investors.
Cooperation with associations and foundations
operating in the Polish capital market plays an important role in the sponsorship activities performed
by KDPW. KDPW has for many years supported
the Lesław Paga foundation, the Youth Enterprise
Foundation and projects by the Capital Market
Educational Foundation.

Krajowy Depozyt podejmował
także szereg działań o charakterze
edukacyjnym, populary
zujących wiedzę o rynku
kapitałowym. Były to m.in.
przedsięwzięcia organizowane
przez GPW w Warszawie S.A.
czy Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych.

Corporate image assessment
KDPW meets the highest standards in its relations
with its participants, aiming at the same time consistently to raise the quality of its services. This
was recognised and confirmed in the first corporate image survey performed in 2008. The survey
showed that general satisfaction with cooperation
with KDPW is extremely positive. Over 80% of participants assessed the relationship as “good” or
“generally good”. None of the participants assessed
KDPW performance as negative. It is worth highlighting that there is an equally high level of participant satisfaction (almost 90% of those surveyed)
with the manner in which KDPW provides information on changes it is implementing.
The KDPW corporate image assessment will continue to be performed over the next few years.

W 2008 roku Warszawa była miejscem międzynarodowej konferencji poświęconej derywatom
„FOW Derivatives World CEE”, której Krajowy
Depozyt był Złotym Sponsorem. Było to pierwsze
tak duże międzynarodowe wydarzenie poświęcone
derywatom w Polsce.
Krajowy Depozyt podejmował także szereg
działań o charakterze edukacyjnym, populary
zujących wiedzę o rynku kapitałowym. Były to
m.in. przedsięwzięcia organizowane przez GPW
w Warszawie S.A. czy Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych.
Ważne miejsce w aktywności sponsorskiej
KDPW S.A. zajmuje współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na polskim
rynku kapitałowym. Krajowy Depozyt od lat
wspiera Fundację im. Lesława Pagi, Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz projekty
realizowane przez Fundację Edukacji Rynku
Kapitałowego.

Badanie wizerunku
KDPW S.A. dotrzymuje najwyższych standardów
w kontaktach z uczestnikami, dążąc jednocześnie
do ciągłego podnoszenia poziomu swoich usług.
Zostało to docenione i potwierdzone w pierwszym
badaniu wizerunkowym zrealizowanym w 2008
roku. Wykazało ono, że ogólne zadowolenie ze
współpracy z KDPW S.A. jest bardzo wysokie.
Ponad 80% uczestników oceniło je jako „bardzo”
lub „raczej dobre”. Żaden z badanych nie ocenił
działalności Krajowego Depozytu negatywnie.
Wart podkreślenia jest również wysoki stopień
zadowolenia uczestników (prawie 90% respondentów) ze sposobu informowania przez KDPW S.A.
o wprowadzanych zmianach.
Badania wizerunku spółki będą kontynuowane
w następnych latach.

W 2008 roku KDPW S.A. został wyróżniony,
w ramach XII edycji konkursu organizowanego
przez tygodnik „Computerworld”, nagrodą
„Lidera Informatyki 2008” w kategorii finanse
i bankowość. Tytuł ten został przyznany w uzna
niu doskonałej organizacji działu IT, która
zaowocowała powstaniem niezawodnego i bezpiecznego systemu depozytowo-rozliczeniowego
w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
w Polsce. W ocenie jury konkursu, elementem
wyróżniającym Krajowy Depozyt na tle innych
uczestników była dbałość o stabilność i bezpieczeństwo systemu.

W 2008 roku
KDPW S.A. został
wyróżniony,
w ramach XII
edycji konkursu
organizowanego
przez tygodnik
„Computerworld”,
nagrodą „Lidera
Informatyki
2008” w kategorii

Krajowy Depozyt
Liderem Informatyki 2008

Relacje
międzynarodowe
Przedstawiciele KDPW S.A. biorą aktywny udział
w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. W roku 2008 Krajowy Depozyt współpracował z organizacjami takimi jak:
ANNA – Association of National Numbering
Agencies
ANNA jest stowarzyszeniem narodowych agencji
kodujących. Powołana została do gromadzenia
i udostępniania informacji o kodach papierów
wartościowych, wdrażania nowych norm dotyczących rynku kapitałowego oraz modyfikacji i udoskonalania norm już istniejących. Zaangażowanie
KDPW S.A. w działalność ANNA ma charakter
operacyjny, polegający na analizie i wymianie
doświadczeń z innymi instytucjami kodującymi
oraz na monitorowaniu i adaptowaniu zmian
i rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenie.

KDPW IT Leader 2008
In 2008, KDPW was awarded the title of “IT Leader
– 2008” in the category of finance and banking,
as part of the XII competition organised by the
editors of Computerworld a weekly publication.
The award was presented in recognition of the outstanding work of the IT Department, which has led
to the creation of a safe and reliable depositorysettlement system for financial instruments traded
in Poland. In the opinion of the jury, the main factor putting KDPW ahead of other contenders was its
concentration on the maintenance of the stability
and safety of the system.

International
Relations
Representatives of KDPW play an active role
in the work of international organisations and
associations. In 2008, KDPW worked in cooperation
with organisations such as:
ANNA – The Association of National Numbering
Agencies
ANNA brings together the world’s national numbering agencies. It was established to collect and make
available information on securities ID codes, implement new capital market standards and amend and
improve existing standards. The role of KDPW in the
work of ANNA is operational – it analyses and exchanges experience with other numbering agencies
and monitors and adapts changes proposed by the
Association.
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ECSDA – The European Central Securities
Depositories Association
ECSDA was founded in 1997 in Madrid as a forum
for CSDs to exchange ideas and pursue common
goals. Six working groups (WGs) have so far been
established within ECSDA.

Throughout 2008, representatives of KDPW took part
in the work of these groups:
•W
 G1 – prepares principles of risk management,
safety and auditing for ECSDA members,
•W
 G2 – the aim of the work of the group is
to identify potential risks and growth opportunities in line with the goals of ECSDA, preparing
common position papers and representing the official side of ECSDA to public authorities,
•W
 G3 – is responsible for work on the harmonisation of access by CSDs to other depository- settlement systems, as well formulating interoperability principles,
•W
 G5 – is responsible for work on the harmonisation of securities settlement systems, analysing
barriers to the creation of an efficient panEuropean capital market,
•W
 G6 – the group is responsible in particular for
preparing a description of messaging standards
between CSDs and for participation in the process of further harmonising messaging standards
between CSDs and their participants,
•T
 he National Working Group on the removal of the
Third Giovannini Barrier – this group was founded
to prepare an implementation plan for the ECSDA
standards and European Credit Sector Associations
(ECSA) recommendations relating to corporate actions processing in Poland.

ECSDA – European Central Securities
Depositories Association
Europejskie Stowarzyszenie Centralnych
Depozytów Papierów Wartościowych powstało
w 1997 roku w Madrycie jako forum służące
depozytom do wymiany poglądów i podejmowaniu
wspólnych inicjatyw. W ramach ECSDA powstało
jak dotąd sześć grup roboczych.

W 2008 roku przedstawiciele KDPW S.A. uczestniczyli m.in. w pracach grup roboczych:
• WG 1 – zajmującej się opracowaniem wytycznych związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem i audytem dla członków ESCDA,
• WG 2 – identyfikującej ewentualne ryzyka oraz
szanse rozwoju zgodnie z misją ECSDA oraz wypracowującej wspólne stanowisko i wizerunek
ECSDA wobec władz publicznych,
•W
 G 3 – pracującej nad harmonizacją zasad
wzajemnego dostępu do innych systemów depozytowo-rozrachunkowych oraz zasad współpracy
operacyjnej,
•W
 G 5 – prowadzącej prace związane z harmonizacją systemów rozrachunku papierów wartościowych, badającej zakres zidentyfikowanych
barier do sprawnego funkcjonowania paneuropejskiego rynku kapitałowego,
•W
 G 6 – opracowującej m.in. standardy komunikacji pomiędzy depozytami oraz współdziałającej w procesie harmonizacji komunikacji
pomiędzy depozytami i ich uczestnikami,
•K
 rajowej Grupy Roboczej ds. Trzeciej Bariery
Giovanniniego – powołanej do przygotowania
planu implementacji w Polsce standardów
ECSDA i rekomendacji European Credit Sector
Associations (ECSA) dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych.

EACH – European Association of Central
Counterparty Clearing Houses
Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych
Centralnych Kontrpartnerów powstało
w 1991 roku i jest organizacją zajmującą się
przygotowaniem nowych standardów i usług
w zakresie CCP w instytucjach rozliczeniowych.
Jego członkami są europejskie izby rozliczeniowe,
zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej.
W kwietniu 2008 roku KDPW S.A. był gospodarzem spotkania EACH. Przedmiotem obrad
były zagadnienia związane z funkcjonowaniem
europejskiego rynku kapitałowego dotyczące
m.in. Code of Conduct czy Target2-Securities.
SMPG – Securities Market Practice Group
Celem działania SMPG jest opracowanie standardów i praktyk rynkowych w taki sposób, aby
możliwe było osiągnięcie pełnej automatyzacji
procesów – Straight-Through-Processing (STP)
w obszarach związanych z rozliczeniem, rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją
praw z nich wynikających, zarówno na rynku
krajowym, jak i międzynarodowym. W ramach
SMPG powołane zostały grupy krajowe – National
Market Practice Group (NMPG). W Polsce pracują
dwie grupy NMPG, w których – oprócz reprezentantów biur maklerskich i banków – biorą udział
przedstawiciele KDPW S.A.
ESA – European SWIFT Alliance
Organizacja skupia przedstawicieli 24 państw,
w których wykorzystuje się sieć SWIFT.
W ramach struktur ESA działa kilka grup roboczych, w tym Securities Working Group, w której
pracuje przedstawiciel Krajowego Depozytu.

EACH – The European Association of Central
Counterparty Clearing Houses
EACH was founded in 1991 and is involved in creating new standards and services for CCPs and clearing houses. Its members include European clearing
houses from inside and outside the European Union.
In April 2008, KDPW hosted an EACH meeting
in Warsaw. The meeting agenda included issues
relating to the functioning of the European capital
market, in particular involving the Code of Conduct
and Target2-Securities.
SMPG – The Securities Market Practice Group
The role of the SMPG is working on standards and
market practices to ensure that straight-throughprocessing (STP) is achieved in relation to securities clearing and settlement and rights from those
securities, in the domestic and international markets. National groups have been established within
the SMPG – the National Market Practice Group
(NMPG). In Poland, two NMPGs have been set up,
which include representatives of KDPW, in addition
to participants from brokerage houses and banks.
ESA – European SWIFT Alliance
The organisation brings together 24 countries using the SWIFT network. There are several working groups active within the ESA, in particular the
Securities Working Group, which includes a representative from KDPW.
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Link Up Markets
Link Up Markets is a joint initiative of 7 European
CSDs from Germany, Spain, Austria, Norway,
Denmark, Sweden and Greece. Its aim is to build
a single communication platform, which will enable
the effective exchange of information to process
cross-border securities settlement. The platform
will simplify cross-border links between CSDs,
ensuring communication between different systems
without the need for changes to those systems.
KDPW was the organiser of the first Link Up
Markets workshop in Poland.

Link Up Markets
Link Up Markets to wspólna inicjatywa siedmiu
europejskich depozytów papierów wartościowych
(Niemcy, Hiszpania, Austria, Norwegia, Dania,
Szwecja, Grecja). Jej celem jest stworzenie jednolitej platformy komunikacyjnej, która umożliwi
sprawną wymianę informacji pozwalających na
obsługę rozrachunku zagranicznych papierów
wartościowych. Platforma ma ułatwić obsługę
połączeń operacyjnych między centralnymi
izbami depozytowo-rozliczeniowymi, zapewniając
komunikację pomiędzy zróżnicowanymi systemami, bez potrzeby dokonywania w nich zmian.
Krajowy Depozyt był organizatorem pierwszej
polskiej edycji warsztatów Link Up Markets.

Link Up Markets is
a joint initiative
of 7 European CSDs
from Germany,
Spain, Austria,
Norway, Denmark,
Sweden and
Greece. Its aim is
to build a single
communication
platform, which
will enable the
effective exchange
of information
to process crossborder securities
settlement.
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KDPW
Działalność
Operations
operacyjna
Uczestnicy

Participants

W roku 2008 do rejestru Krajowego Depozytu
wpisanych było 68 uczestników bezpośrednich:
biur maklerskich i banków.

In 2008, there were 68 direct participants entered
in the KDPW participant register: brokerage houses
and banks.

Liczba uczestników bezpośrednich
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68

Źródło / Source: KDPW S.A.

Number of direct participants

2008

Emitenci

Issuers

W 2008 roku KDPW przyjął i zarejestrował akcje
117 uczestników w typie emitent, w tym: 100 emitentów akcji, 15 emitentów certyfikatów inwestycyjnych i 2 emitentów certyfikatów strukturyzowanych.
W grudniu 2008 roku ogólna liczba uczestników występujących w typie emitent wynosiła 552 (517 emitentów krajowych i 35 zagranicznych).

In 2008, KDPW admitted and registered the shares
of 117 participants holding the status of issuer,
including 100 share issuers, 15 issuers of investment
certificates and 2 issuers of structured certificates.
In December 2008, the overall number of participants with the status of issuer totalled 552 (including 517 Polish issuers and 35 foreign issuers).

Liczba zarejestrowanych emitentów
Number of registered issuers
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Safekeeping
of securities

Przechowywanie
papierów

The total capitalisation of shares registered
in KDPW amounted to 239 377 436 869 PLN,
showing a fall of about 49.07% when compared
with the previous year.
In 2008, shares were also registered using simplified procedures – shares issued as part of a conditional capital increase were admitted to KDPW
without the need to specify their number
in a Resolution of the KDPW Management Board,
while subsequent registrations took place only
on the basis of an application from the issuer and
an Annex to the Issue letter. 11 such operations
were performed, relating to 7 companies; in addition for 5 companies, the operations involved
matching settlement instructions.

Ogólna kapitalizacja akcji zarejestrowanych
w KDPW wynosiła 239 377 436 869 zł
i w porównaniu z rokiem poprzednim spadła
o około 49,07%.
W 2008 roku przeprowadzono również rejestrację
akcji w trybie uproszczonym: akcje wyemitowane
w ramach warunkowego podwyższania kapitału zakładowego zostały przyjęte do Krajowego
Depozytu bez określania liczby w uchwale
Zarządu KDPW S.A., a kolejne rejestracje następowały jedynie na podstawie wniosku emitenta
i Aneksu do Listu księgowego – przeprowadzono
11 takich operacji dotyczących 7 spółek oraz dodatkowo na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych – dotyczących 5 spółek.

When compared with 2007, in 2008:

W roku 2008 w porównaniu do roku 2007:

•T
 he number of share issues registered in KDPW
increased from 531 to 601, while capitalisation
of shares registered fell from 469.98 billion PLN
to 239.38 billion PLN,

• liczba emisji akcji zdeponowanych
w KDPW wzrosła z 531 do 601,
a kapitalizacja zdeponowanych akcji zmalała z 469,98 mld zł do 239,38 mld zł,

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji
Number and capitalisation of share issues registered
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l iczba zdeponowanych emisji akcji

kapitalizacja zdeponowanych akcji (mld zł)

number of share issues registered

capitalisation of share issues registered (billions PLN)

• T he number of Treasury bond issues registered

•w
 zrosła liczba emisji zdeponowanych obligacji
skarbowych ze 164 do 172, a ich kapitalizacja
wzrosła z 357,13 mld zł do 368,66 mld zł,

in KDPW rose from 164 to 172 and their capitalisation increased in value from 357.13 billion PLN
to 368.66 billion PLN,

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji skarbowych
Number and capitalisation of Treasury Bond issues registered
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59
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47

191,8
161,4
l iczba zdeponowanych emisji obligacji skarbowych
number of Treasury Bond issues registered
kapitalizacja zdeponowanych
obligacji skarbowych (mld zł)*
capitalisation of Treasury Bond issues
registered (billions PLN)*
Źródło / Source: KDPW S.A.

* K apitalizacja dłużnych papierów wartościowych podawana
jest wg wartości nominalnej.
* Capitalisation of debt securities is presented according
to their nominal value.
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• T he number of non-Treasury bond issues fell from
48 to 37 with a total capitalisation of 10.88 billion PLN (11.51 billion PLN in 2007).

• s padła liczba zdeponowanych emisji obligacji
pozaskarbowych z 48 do 37 przy kapitalizacji
10,88 mld zł (w roku 2007 – 11,51 mld zł).

Liczba i kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych
Number and capitalisation of non-Treasury Bond issues registered
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* K apitalizacja dłużnych papierów wartościowych podawana jest wg wartości nominalnej.
* Capitalisation of debt securities is presented according to their nominal value.

KDPW registered 41 new series of Treasury bonds
and new series of bonds of companies that were
already KDPW participants.

KDPW S.A. zarejestrował 41 nowych serii obligacji Skarbu Państwa oraz nowe serie obligacji
spółek będących już uczestnikami KDPW.

At the end of 2008, the total capitalisation of bonds
registered in KDPW amounted to 379 117 656 011 PLN,
which is an increase of about 2.8% when compared
with the end of 2007.

Na koniec 2008 roku globalna kapitalizacja
obligacji zarejestrowanych w KDPW wynosiła
379 117 656 011 zł, co oznacza wzrost o około
2,8% w stosunku do końca roku poprzedniego.

W 2008 roku zarejestrowano 26 serii certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych
zamkniętych oraz 82 serie praw do akcji umożliwiających obrót wtórny przed zarejestrowaniem
w sądzie podwyższenia kapitału zakładowego.
Zarejestrowano także 5 serii listów zastawnych
wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A.
Na wniosek Ministra Finansów nadane zostały
kody ISIN dla 30 emisji bonów skarbowych.
Na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy KDPW S.A. a TFI, jednostkom uczestnictwa
zbywanym przez Fundusze Inwestycyjne nadano
ogółem 18 kodów ISIN.

In 2008, 26 series of investment fund certificates
of closed-end funds were registered, along with
82 series of subscription rights, that enable secondary trading prior to the registration of a share
capital increase in the commercial court. 5 series
of mortgage bonds were also registered, issued
by BRE Bank Hipoteczny S.A.
At the request of the Minister of Finance, ISIN
codes were assigned for 30 issues of Treasury bills.
On the basis of separate agreements concluded
between KDPW and investment fund management
companies, fund participation units, sold by investment funds established by the aforementioned
companies, were assigned 18 ISIN codes.

Rozliczenia
i rozrachunek
W 2008 roku Krajowy Depozyt rozliczył i przeprowadził rozrachunek transakcji o wartości
37,8 mld zł na rynku pierwotnym, natomiast
na rynku wtórnym o wartości 12 076,4 mld zł.

Clearing and Settlement
In 2008, KDPW performed the clearing and settlement of transactions with a value of 37.8 billion PLN in the primary market. In the secondary
market, it cleared and settled transactions with
a turnover of 12 076.4 billion PLN.
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Wartość obrotów na wtórnym rynku kasowym
zmalała z 13 542,4 mld zł do 11 462,4 mld zł,
a wartość obrotów na rynku terminowym
zmalała z 674,6 mld zł do 613,98 mld zł.

Turnover in the secondary cash market fell from
13 542.4 billion PLN to 11 462.4 billion PLN, while
turnover in the derivatives market decreased from
674.6 billion PLN to 613.98 billion PLN.

Wartość rozliczonych transakcji i obrotów (mld zł)
Value of settled transactions and turnover (billions PLN)
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wartość transakcji rozliczonych na rynku pierwotnym

wartość obrotu rozliczonego na rynku wtórnym*

value of transactions settled in the primary market

turnover of transactions settled in the secondary market*

* Obrót – wartość transakcji podawana dwustronnie, tj. suma wartości transakcji kupna oraz wartości transakcji sprzedaży.
* Turnover – value of transaction counted twice, i.e. the sum of the sale and purchase transactions.

Wartość obrotu rozliczonego na rynku wtórnym (mld zł)
Turnover settled in the secondary market (billions PLN)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rynek kasowy, w tym:
Cash market, including:

260,9

277,1

510,8

928,4

1 878,5

3 630,4

3 612,9

7 673,7

11 869,6

13 542,4

11 462,4

– rynek regulowany
– regulated market

81,6

101,6

185,7

92,2

78,1

108,9

139,6

209,1

352,9

488,8

344,0

179,3

175,5

325,1

836,2

1 800,4

3 521,0

3 473,3

11 516,8 13 053,6

11 118,4

0,6

6,4

58,6

98,6

77,4

116,3

125,6

– rynek nieregulowany
– non-regulated market
Rynek terminowy
Derivatives market

7 464,6
238,2

390,7

674,6

613,98

Źródło / Source: KDPW S.A.

Liczba transakcji rozliczonych przez KDPW (mln)
Number of transactions settled by KDPW (millions)
14,209

2008

18,730

2007

13,941

2006

6,895

2005

5,573

2004
2003
2002
2001

4,640
4,061
4,599

2000

4,756

1999

4,875

1998
1997

4,209
4,572
Źródło / Source: KDPW S.A.
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Clearing and settlement
in the cash market

Rozliczenia na rynku kasowym

In 2008, the number of transactions settled
by KDPW fell from 18 730 million to 14 209 million.
The value of settled transactions also decreased
from 7 160.3 billion PLN to 6 076.0 billion PLN.

W roku 2008 liczba transakcji rozliczonych
przez Krajowy Depozyt zmalała z 18 730 mln
do 14 209 mln. Zmalała również wartość
rozliczonych transakcji z 7 160,3 mld zł
do 6 076,0 mld zł.

Wartość transakcji rozliczonych przez KDPW (mld zł)*
Value of transactions settled by KDPW (billions PLN)*
6 076,0

2008

7 160,3

2007

6 199,7

2006

4 027,8

2005
2004

1 931,2

2003

1 928,0
1 099,9

2002

549,3

2001
2000

331,4

1999

181,9

1998

171,6

1997

87,5
Źródło / Source: KDPW S.A.

* Wartość transakcji – podawana jednostronnie, tj. suma wartości transakcji kupna albo suma wartości transakcji sprzedaży.
* Value of transactions – calculated once i.e. the sum of the value of sale or purchase transactions.

Liczba zawieszonych transakcji i zawieszonych przelewów posttransakcyjnych
Number of suspended transactions and suspended post-transaction transfers
17 978

2008

17 765

2007

8 200

2006

3 928

2005

1 641

2004

526

2003
2002
2001
2000
1999

93
184
353
763
1 113

1998
1997

423
Źródło / Source: KDPW S.A.

W roku 2008 KDPW S.A. przeprowadził 10,1 mln
operacji ewidencyjnych na rynku kasowym.
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta spadła o około 35,3%, a łączna wartość tych operacji
wyniosła około 5 700 mld zł*.

In 2008, KDPW processed 10.1 million registration operations in the cash market. This is a fall
of 35.3% when compared with the previous year,
while the total value of these operations
amounted to about 5 700 billion PLN*.

* Dotyczy transakcji zawieranych na GPW, MTS-CeTO, MTS Poland, ASO, rynku międzybankowym – rozliczanych finansowo i nierozliczanych
finansowo, repo, sell-buy back.
* This relates to transactions executed on the Warsaw Stock Exchange, MTS-CeTO, MTS Poland, ASO and the interbank market – transactions with
cash settlement, free of payment, repos and sell-buy backs.
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Liczba operacji automatycznych pożyczek papierów wartościowych
Number of automatic securities loans processed
2 571

2008

2 019

2007

2 307

2006

416

2005
2004

63

2003

26

2002

36

2001

55
142

2000
1999

33
Źródło / Source: KDPW S.A.

Łączna wartość wszystkich operacji dokonanych w KDPW (mld zł)
Total value of all operations processed by KDPW (billions PLN)
6 352,6

2008

7 503,3

2007

6 446,1

2006

4 207,5

2005

2 020,8

2004

1 984,9

2003

1 134,9

2002

590,9

2001
2000

359,9

1999

218,1

1998

201,6

1997

108,8
Źródło / Source: KDPW S.A.

Rozliczenia na rynku terminowym

Clearing in the Derivatives Market

W roku 2008 KDPW przeprowadził 4,1 mln
operacji ewidencyjnych na rynku terminowym.
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta
wzrosła o około 33%, a łączna wartość tych
operacji wyniosła około 300 mld zł.

In 2008, KDPW performed 4.1 million registration
operations in the derivatives market. In comparison
with 2007, this figure rose by about 33%. The total
value of all these operations amounted to 300 billion PLN.

Na koniec 2008 roku status generalnego uczestnika rozliczającego posiadało 29 podmiotów
występujących łącznie w 72 typach uczestnictwa.
Zwykłych uczestników rozliczających było czterech (w 4 typach uczestnictwa).

At the end of 2008, there were 29 entities
holding the status of general clearing member,
with a total of 72 participation types. There were
4 ordinary clearing members, with 4 participation
types in 2008.

Liczba kontraktów rozliczonych na rynku terminowym (mln)
Number of futures contracts cleared in the derivatives market (millions)
12,234

2008

9,478

2007

6,386

2006

5,651

2005

3,734

2004

4,232

2003

3,421

2002

3,750

2001

1,516

2000
1999
1998

0,208
0,024
Źródło / Source: KDPW S.A.

Na koniec 2008 roku w obrocie na GPW
w Warszawie S.A. znajdowały się po 4 serie
kontraktów futures na indeks WIG20 oraz kontrakty na indeks MWIG40, po 4 serie kontraktów
terminowych na waluty (USD, EUR, CHF, GBP),
po 3 serie kontraktów na akcje 6 spółek, jedna
seria jednostek indeksowych na indeks WIG20.
W obrocie znajdowały się 362 serie opcji (4 terminy wygaśnięcia) na indeks WIG20.
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At the end of 2008, there were 4 series of futures based on the WIG20 index being traded on
the Warsaw Stock Exchange, along with 4 series
of mWIG40 index futures, 4 series of currency
futures (USD, EUR, CHF and GBP), 3 series of futures with shares of 6 companies as underlying,
one series of index participation units based on the
WIG20 index. In addition, there were 362 series
of WIG20 index options (with 4 expiry dates).
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Trading in share options and bonds-with-delivery
futures was suspended.

Zawieszony został obrót opcjami na akcje i obrót
kontraktami terminowymi na obligacje z dostawą.

2008 once again saw record trading volumes for
WIG20 futures. These totalled 11 599 720 futures
contracts, an increase of 26% over the figure for
trading volumes for WIG20 futures in 2007. Trading
volumes for futures based on mWIG40 indices
was low when compared with WIG20 futures.
The number of mWIG40 futures contracts amounted
to 25 349 and was 51% higher than the volume
total for 2007.

Rok 2008 był kolejnym rekordowym dla wolumenu obrotów na kontraktach terminowych
na WIG20. Osiągnęły one liczbę 11 599 720
kontraktów i były wyższe o 26% od wolumenu
obrotów w roku 2007. W kontraktach indeksowych MWIG40 obroty były niewielkie w stosunku
do kontraktów na WIG20. Liczba kontraktów
na MWIG40 wyniosła 25 349 i była wyższa o 51%
od wolumenu tych kontraktów w 2007 roku.

There was an increase of about 59% in trading volume for WIG20 index participation units (MW20).
In 2008, trading volume reached 36 327 contracts.
In 2002, a record-breaking year, the figure stood
at 245 019 contracts.

Wzrósł, o około 59%, wolumen obrotu kontraktów
na Jednostki Indeksowe (MW20). W roku 2008
osiągnął on liczbę 36 327 kontraktów. W rekordowym roku 2002 było to 245 019 kontraktów.

Wartość obrotu rozliczonego na rynku terminowym (mld zł)
Turnover settled in the derivatives market (billions PLN)
613,98

2008

674,6

2007

390,7

2006

238,2

2005

125,6

2004

116,2

2003

77,4

2002

98,6

2001

58,6

2000
1999

6,4

1998

0,6
Źródło / Source: KDPW S.A.

Zwiększyła się dwudziestokrotnie – do 126 819
– liczba kontraktów na waluty. W przypadku
kontraktów terminowych na akcje, wolumen
obrotu kontraktów w stosunku do roku poprzedniego wzrósł trzykrotnie i osiągnął liczbę 326 476
kontraktów. W opcjach na indeks WIG20 zawarto
w 2008 roku 325 203 kontrakty i było to o 18%
mniej niż w roku 2007 roku.
Łączne przychody z tytułu opłat za rejestrację transakcji wyniosły w roku 2008
– 12 749 501,91 zł i były o 11% wyższe
od przychodów z roku poprzedniego. Wzrosła
o około 17,5% liczba kont indywidualnych
i na koniec 2008 roku wynosiła 67 529.

There was a twenty-fold increase in the number
of currency futures traded, to 126 819. For share
futures, there was three-fold rise in trading volumes in relation to 2007, with the total amounting to 326 476 contracts. For WIG20 index options,
325 203 contracts were traded in 2008, a fall
of 18% over the figure for 2007.
Total revenues from fees for processing transactions
in 2008 totalled 12 749 501.91 PLN, an increase
of 11% over the previous year. There was a 17.5%
increase in the number of individual securities
accounts and at the end of 2008, this figure
reached 67 529.

Corporate actions

Operacje na papierach wartościowych
W 2008 roku KDPW zrealizował następujące
operacje na papierach wartościowych:
• 102 operacje wypłaty dywidendy (w tym dywidenda zaliczkowa spółki Apator) oraz pośredniczył w przekazaniu wypłacanych kwot
uczestnikom KDPW. Ogólna kwota wypłaconej
dywidendy wyniosła około 10,3 mld PLN,
około 25 mln EUR, około 736 mln HUF, około
192,6 mln CZK oraz około 148 mln SKK,
• 33 operacje realizacji podwyższenia
kapitału zakładowego krajowych emitentów
z zachowaniem prawa poboru,
• 20 operacji wymiany akcji,
• 1 operacja zmiany wartości nominalnej,
• 4 operacje zamiany akcji w wyniku łączenia
spółek,
• 53 operacje asymilacji akcji, 5 operacji
asymilacji po konwersji oraz 25 operacji
konwersji akcji imiennych na akcje na
okaziciela,
• 14 operacji wykupu oraz 63 operacje wypłaty
odsetek od obligacji Skarbu Państwa,
• 21 operacji wykupu oraz 64 operacje wypłaty
odsetek od obligacji innych emitentów oraz
26 operacji dotyczących listów zastawnych,
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In 2008, KDPW processed the following corporate
actions:
• 1 02 dividend payments (including an interim
dividend paid by Apator) and acted as intermediary in transferring the amounts paid out to KDPW
participants. The total dividends paid out
amounted to about 10.3 billion PLN, about 25 million EUR, about 736 million HUF, about 192.6 million CZK and about 148 million SKK
•3
 3 operations involving the raising of share
capital of domestic issuers, while retaining
pre-emptive rights,
•2
 0 share exchange operations,
• 1 operation involving changes to the nominal
value,
•4
 operations involving the exchange of shares
following a company merger,
•5
 3 assimilation operations, 5 assimilation
operations following conversions and
25 conversions of registered shares into
bearer shares,
• 1 4 redemptions and 63 interest payment
operations involving Treasury bonds,
•2
 1 redemptions, 64 interest payment operations
involving non-Treasury bonds and 26 operations
involving mortgage bonds,

57

•T
 he mandatory redemption of shares
of 4 companies,
•T
 he withdrawal of 10 issuers from KDPW,
together with their securities,
•C
 ancellations and redemptions relating to shares/
bonds/certificates, including: operations
involving instructions for the early redemption
and successive cancellation of Treasury bonds
following their redemption; 40 operations relating
to determining the final number of bonds,
consisting of the cancellation of bonds not sold
during their offer period; 5 share cancellation
operations, 1 corporate bond cancellation,
270 investment certificate redemptions,
•O
 perations involving simplified procedures
for the registration of retail Treasury bonds
– 14 operations involving admitting part
of a securities issue with their existing ISIN;
25 settlements of ordinary and supplementary
wholesale bond auctions; 36 settlements
of bond exchange auctions.
KDPW carried out its responsibilities as defined
in an Ordinance of the Ministry of Finance on
reporting obligations in relation to the trading
of securities issued by the State Treasury and
in the Ministry of Finance Regulations on Treasury
securities dealers. As part of these responsibilities,
KDPW acknowledged and verified 603 reports sent
by participants and sent 12 aggregated reports (one
for each month) to the Ministry of Finance and
to the National Bank of Poland.

Liczba kont
indywidualnych
wzrosła o około
17,5% i na koniec
2008 roku wynosiła 67 529.

• p rzymusowy wykup akcji 4 spółek,
• 10 operacji wycofania z KDPW emitentów
wraz z ich papierami wartościowymi,
• operacje umorzenia i wykupu dotyczące
akcji/obligacji/certyfikatów, w tym: operacje
wykonywania dyspozycji przedterminowego
wykupu oraz dyspozycji sukcesywnego
umarzania obligacji Skarbu Państwa w związku
z ich wykupem, 40 operacji określenia
ostatecznej liczby obligacji polegających
na umorzeniu obligacji nie sprzedanych
w terminie ich oferowania, 5 operacji
umorzenia akcji, 1 operację umorzenia
obligacji spółek, 270 operacji wykupu
certyfikatów inwestycyjnych,
• operacje związane z uproszczoną rejestracją
obligacji detalicznych Skarbu Państwa
– 14 operacji przyjęcia części obligacji
pod istniejący kod, 25 operacji rozliczenia
przetargów zwykłych i uzupełniających obligacji
hurtowych, 36 operacji rozliczenia przetargów
zamiany obligacji (switchowych).
KDPW S.A. wykonywał zadania wynikające
z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu
papierami wartościowymi emitowanymi przez
Skarb Państwa oraz wynikające z Regulaminu MF
dealerów skarbowych papierów wartościowych.
W ramach tych zadań przyjął i zweryfikował
603 raporty od uczestników i przekazał 12 zagre
gowanych raportów do Ministerstwa Finansów
oraz do Narodowego Banku Polskiego (za każdy
miesiąc).

Współpraca
z zagranicznymi
instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi
Na koniec 2008 roku Krajowy Depozyt
posiadał bezpośrednie połączenia operacyjne
z następującymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi:
• Oesterreichische Kontrollbank – OeKB,
• Clearstream Banking Luxembourg – CBL,
• Központi Elszámölház és Értéktár Rt.
– KELER,
• Centralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S.
– CDCP,
• Euroclear Bank,
• As Eesti Väärtpaberikeskus – EVK,
poprzez które obsługiwane były następujące
papiery wartościowe:
• OeKB: Bank Austria Creditanstalt (BA-CA),
Sky Europe, Warimpex Finanz und
Beteiligungs, Immoeast, certyfikaty
Raiffeisen Centrobank,
• CBL: BMP, CEDC, CEZ, Pegas Nonwovens,
Orco Property Group, UniCredit, New World
Recources, certyfikaty BNP Paribas Arbitrage
Issuance, certyfikaty Deutsche Bank oddział
w Londynie, obligacje Barclays Bank,
• KELER: MOL,
• CDCP: Asseco Slovakia,
• Euroclear Bank: Plaza Centers, Reinhold
Polska, Atlas Estates, Belvedere,
• EVK: Silvano Fashion Group, Olympic
Entertainment Group.
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Co-operation with
Foreign Central Securities
Depositories
At the end of 2008, KDPW had direct operational
links with the following central securities
depositories:
•O
 esterreichische Kontrollbank – OeKB,
•C
 learstream Banking Luxembourg – CBL,
•K
 özponti Elszámolöház ès Értéktár Rt. – KELER,
•C
 entralny Depozitar Cennych Papierov SR A.S.
– CDCP,
•E
 uroclear Bank,
•A
 s Eesti Väärtpaberikeskus – EVK.
These links are used to process the following
securities:
•O
 eKB: Bank Austria Creditanstalt (BA-CA),
Sky Europe, Warimpex Finanz und Beteiligungs,
Immoeast, certificates of Raiffeisen Centrobank
•C
 learstream Banking Luxembourg: BMP, CEDC,
CEZ, Pegas Nonwovens, Orco Property Group,
UniCredit, New World Resources, BNP Paribas
Arbitrage Issuance, Deutsche Bank (London
branch) certificates, Barclays Bank bonds,
•K
 ELER: MOL,
•C
 DCP – Asseco Slovkia,
•E
 uroclear Bank: Plaza Centers, Reinhold Polska,
Atlas Estates, Belvedere,
•E
 VK: Silvano Fashion Group, Olympic
Entertainment Group.
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The most significant events related to the building
and processing of operational links between KDPW
and foreign central securities depositories include
work carried out on:
•T
 he process of building a link with Monte Titoli,
the Italian central securities depository including
drafting an agreement between KDPW and
Monte Titoli, and between KDPW and a fiscal
agent acting as intermediary in processing rights
to UniCredit shares,
•T
 he feasibility of building a link with the
Bulgarian central securities depository – CDAD,
•A
 n agreement with the Estonian CSD – EVK, on
the structure and format of shareholder lists sent
by KDPW when processing dividend payments and
participation in shareholder meetings organised
by Estonian issuers, as well as, on the testing
of the software to process dividend payments
for shares of Estonian issuers carried out with
the participation of EVK and KDPW participants.
Work also took place on opening a cash account
for KDPW in an Estonian bank.
•T
 he creation of a link with the Lithuanian central
securities depository – CSDL, including agreed
provisions relating to securities transfers (SWIFT
message formats) and initial exchange of SWIFT
messages between CSDL and KDPW,
•D
 etermining the principles for the registration
of shares of a Canadian company and
of Lithuanian bonds.
Registration also took place of:
•S
 hares of New World Resources – a Netherlands-based company, whose securities are transferred
between Euroclear UK & Ireland (the former
CRESTCo), UNIVYC and KDPW via Clearstream
Banking Luxembourg,
• F urther issues of Barclays Bank bonds, registered
on the KDPW account in Clearstream Banking
Luxembourg,
• F urther issues of certificates of Deutsche Bank,
London branch, for which Clearstream Banking
Frankfurt acts as issuer CSD,

Do najważniejszych wydarzeń związanych
z tworzeniem i obsługą połączeń operacyjnych
KDPW S.A. z zagranicznymi depozytami należy
zaliczyć m.in. prowadzenie prac związanych z:
•u
 tworzeniem linku z włoską izbą depozytowo-rozliczeniową Monte Titoli, w tym prac nad
zapisami umowy pomiędzy KDPW S.A.i Monte
Titoli oraz nad umową z agentem podatkowym
mającym pośredniczyć przy obsłudze praw
z akcji UniCredit,
• możliwością utworzenia linku z bułgarską izbą
depozytowo-rozliczeniową CDAD,
•u
 zgodnieniami z estońską izbą depozytoworozliczeniową EVK dotyczącymi struktury
i formatu listy akcjonariuszy przesyłanej przy
obsłudze dywidend oraz udziału w walnym
zgromadzeniu estońskich emitentów, testów
oprogramowania do wypłaty świadczeń z akcji
estońskich emitentów przeprowadzanych
z udziałem EVK oraz uczestników KDPW, jak
również prac związanych z otwarciem rachunku
pieniężnego dla KDPW S.A. w estońskim
banku,
• prowadzeniem prac związanych z utworzeniem
linku z litewską izbą depozytowo-rozliczeniową
CSDL, w tym uzgodnienia dotyczące zasad
transferowania papierów (sformatowanie
komunikatów SWIFT) oraz wstępne testy
komunikatów SWIFT pomiędzy CSDL i KDPW,
• p rowadzeniem uzgodnień w sprawie rejestracji
akcji spółki pod prawem kanadyjskim oraz
obligacji litewskiego emitenta,
jak również zarejestrowanie:
• akcji New World Resources – spółki pod
prawem holenderskim, której papiery
są transferowane pomiędzy Euroclear
UK & Ireland (były CRESTCo), UNIVYC
i KDPW za pośrednictwem Clearstream
Banking Luxembourg,
• k olejnych emisji obligacji Barclays Bank,
zdeponowanych na koncie KDPW S.A.
w Clearstream Banking Luxembourg,
• k olejnych emisji certyfikatów Deutsche Bank
oddział w Londynie, dla których depozytem
macierzystym jest Clearstream Banking
Frankfurt,

• kolejnych emisji akcji Orco Property Group,
dla których depozytem macierzystym jest
Euroclear France, a rozliczanie transferów
odbywa się przez Clearstream Banking
Luxembourg,
• akcji holenderskiej spółki Atlas Estates,
dla której depozytem macierzystym jest
Euroclear UK & Ireland (były CRESTCo),
KDPW S.A. rozlicza transfery za
pośrednictwem Euroclear Bank,
• akcji francuskiej spółki Belvedere, dla której
depozytem macierzystym jest Euroclear
France (dual listing akcji), KDPW S.A. rozlicza
transfery za pośrednictwem Euroclear Bank,
• kolejnych serii certyfikatów spółki Raiffeisen
Centrobank, dla których depozytem
macierzystym jest austriacka izba depozytoworozliczeniowa OeKB,
• k olejnych emisji akcji spółki Asseco Slovakia,
dla której depozytem macierzystym jest
słowacka izba depozytowo-rozliczeniowa CDCP,
• kolejnych emisji certyfikatów BNP Paribas
Arbitrage Issuance zdeponowanych na
koncie KDPW S.A. w Clearstream Banking
Luxembourg,
• k olejnej emisji akcji UniCredit, dla których
depozytem macierzystym jest Monte Titoli,
a transfery są rozliczane przez Clearstream
Banking Luxembourg,
• kolejnej emisji akcji spółki Cinema City, dla
której depozytem macierzystym jest KDPW,
• c ertyfikatów spółki Bayerische Hypo
und Vereinsbank, dla której depozytem
macierzystym jest KDPW,
• kolejnej emisji akcji spółki Kernel Holdings
(akcje emitowane pod prawem luksemburskim),
dla której depozytem macierzystym jest KDPW,
• k olejnej emisji akcji Automotive Components
Europe (akcje emitowane pod prawem
luksemburskim), dla których depozytem
macierzystym jest KDPW,
• a kcji spółki Photon Energy, dla których
depozytem macierzystym jest KDPW,
• k olejnej emisji akcji Ronson Europe (akcje
emitowane pod prawem holenderskim), dla
których depozytem macierzystym jest KDPW,
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• F urther issues of Orco Property Group shares, for
which the issuer CSD is Euroclear France, while
transfers are settled via Clearstream Banking
Luxembourg,
•S
 hares of the Netherlands-based company Atlas
Estates, for which the issuer CSD is Euroclear UK
& Ireland (the former CRESTCo). KDPW settles the
transfers via Euroclear Bank,
•S
 hares of Belvedere, a French company, for
which the issuer CSD is Euroclear France (as part
of a dual listing). KDPW settles the share
transfers via Euroclear Bank,
• F urther series of certificates of Raiffeisen
Centrobank, for which the Austrian central
securities depository – OeKB acts as issuer CSD,
and the transfers are settled by OeKB,
• F urther issues of shares of the Slovakian company
Asseco Slovakia, for which the Slovakian central
securities depository – CDCP acts as issuer CSD,
• F urther issues of certificates of BNP Paribas
Arbitrage Issuance, registered on the KDPW
account managed by Clearstream Banking
Luxembourg,
• F urther issues of shares of UniCredit, for which
Monte Titoli acts as issuer CSD and the transfers
are settled via Clearstream Banking Luxembourg,
• F urther issues of shares of Cinema City, for which
the issuer CSD is KDPW,
•C
 ertificates of Bayerische Hypo und Vereinsbank,
for which the issuer CSD is KDPW,
• F urther issues of shares of Kernel Holdings
(shares issued under Luxembourg law), for which
the issuer CSD is KDPW,
• F urther issues of shares of Automotive
Components Europe (shares issued under
Luxembourg law), for which the issuer CSD
is KDPW,
•S
 hares of Photon Energy, for which the issuer
CSD is KDPW,
• F urther issues of shares of the Netherlands-based
company Ronson Europe, for which KDPW acts as
issuer CSD.
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Work was also carried out on:
•P
 rocessing the dividend of shares of the following
companies: MOL, Olympic Entertainment Group,
UniCredit, ASBISc Enterprises, Asseco Slovkia,
Warimpex, CEZ, BMP, Pegas Nonwovens, Plaza
Centers, New World Resources, and the payment
of the issue premium for shares of Automotive
Components Europe,
•P
 rocessing the first dividend payment for shares
of Orco Property Group and Atlas Estates Ltd.
In 2008, KDPW forwarded information on general
meetings and/or acted as intermediary in sending
voting instructions and personal details in order
to facilitate the participation of shareholders in the
general meetings of the following companies:
UniCredit, MOL, Olympic Entertainment Group,
Silvano Fashion Group, CEDC, Belvedere, Immoeast,
CEZ, Atlas Estates, BMP, Sky Europe.
Processing also took place of the mandatory
redemption of shares of Bank Austria Creditanstalt,
the increase in the nominal value and share
split of Asseco Slovakia shares. KDPW acted as
intermediary in providing foreign central securities
depositories with documents in order to reclaim
tax overpayments by shareholders following the
payment of dividends by UniCredit and CEZ,
and discussions were held on processing a share
subscription for UniCredit.

a także działania związane z:
•w
 ypłatą dywidendy z akcji następujących
spółek: MOL, Olympic Entertainment
Group, UniCredit, ASBISc Enterprises,
Asseco Slovakia, Warimpex, CEZ, BMP,
Pegas Nonwovens, Plaza Centers, New World
Resources oraz wypłatę aggio emisyjnego
z akcji Automotive Components Europe,
• p ierwszą wypłatę dywidendy akcji spółek:
Orco Property Group oraz Atlas Estates.
W 2008 roku przekazywano informacje
o walnych zgromadzeniach i/lub pośredniczono
w przekazywaniu instrukcji do głosowania
oraz danych osobowych, by umożliwić udział
akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach
następujących spółek: UniCredit, MOL, Olympic
Entertainment Group, Silvano Fashion Group,
CEDC, Belvedere, Immoeast, CEZ, Atlas Estates,
BMP, Sky Europe.
Prowadzono również obsługę przymusowego
wykupu akcji Banku Austria Creditanstalt,
podwyższenie wartości nominalnej i split akcji
Asseco Slovakia, pośredniczono w przekazywaniu
do zagranicznych instytucji depozytowo-rozli
czeniowych dokumentów celem odzyskania
nadpłaconego podatku przez akcjonariuszy
w związku z wypłatą dywidendy UniCredit
oraz CEZ, a także prowadzono uzgodnienia
w sprawie przeprowadzenia operacji praw
poboru UniCredit.

In 2008, KDPW forwarded information
on general meetings and/or acted
as intermediary in sending voting
instructions and personal details
in order to facilitate the participation
of shareholders in the general
meetings.

Zarządzanie Funduszem
Rozliczeniowym
W roku 2008 KDPW S.A. przeprowadzał
codziennie aktualizację wpłat do zasobu
podstawowego funkcjonalnie wyodrębnionych
części Funduszu Rozliczeniowego:
• Funduszu Gwarantowania Rozliczeń
Transakcji Giełdowych,
•F
 unduszu Gwarantowania Rozliczeń
Giełdowych Transakcji Terminowych,
•F
 unduszu Gwarantowania Rozliczeń
Rynku CTO.

Management of the
Settlement Guarantee
Fund
In 2008, KDPW performed daily updates
of contributions to the basic reserve of the separate
functional parts of the Settlement Guarantee Fund:
•T
 he Guarantee Fund for the Settlement
of Stock Exchange Transactions,
•T
 he Guarantee Fund for the Settlement
of Stock Exchange Derivatives Transactions,
•T
 he Guarantee Fund for the Settlement
of CTO Market Transactions.

Suma wpłat do Funduszu Rozliczeniowego (mln zł)
Total contributions to the Settlement Guarantee Fund (millions PLN)

FG Rozliczeń Transakcji Giełdowych
GF SSET
FG Rozliczeń Giełdowych Transakcji Terminowych
GF SSEDT
FG Rozliczeń Rynku CTO
GF SCMT

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

44,5

51,3

114,1

41,7

84,8

87,7

140,27

102,84

11,1

6,2

6,9

8,0

13,4

44,3

30,54

79,20

1,7

1,4

1,37

0,7

0,6

0,67

0,70

0,70

Źródło / Source: KDPW S.A.
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In 2008, the contributions paid in by participants
to the separate functional parts of the Settlement
Guarantee Fund amounted to the following:

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

W roku 2008 stan wpłat uczestników do funkcjonalnie wyodrębnionych części Funduszu
Rozliczeniowego kształtował się następująco:

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

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

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

114 969 348,60

50 426 210,20

233 974 699,87

FG RGTT
GF SSEDT

51 327 592,59

25 151 325,66

120 805 999,25

FG RRCTO
GF SCMT

705 143,54

700 000,00

1 007 632,43

FG RTG
GF SSET

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Suma wpłat uczestników na koniec 2007 roku (w zł)
Total member contributions at end of 2007 (in PLN)

Suma wpłat uczestników na koniec 2008 roku (w zł)
Total member contributions at end of 2008 (in PLN)

140 266 470,39

102 836 905,66

FG RGTT
GF SSEDT

30 543 439,19

79 209 640,34

FG RRCTO
GF SCMT

700 950,27

700 000,00

FG RTG
GF SSET

In 2008, the debit and credit balances arising between KDPW and clearing members in connection
with updates to all the separate functional parts
of the Settlement Guarantee Fund were calculated
on the basis of bilateral offsets (netting).
Payments were processed using the accounts of the
payment banks in the Payment System Department
of the National Bank of Poland.
In 2008, the following changes took place in the
structure of the Settlement Guarantee Fund membership:

W 2008 roku zobowiązania i należności między KDPW S.A. a uczestnikami rozliczającymi
związane z aktualizacją wysokości wszystkich
funkcjonalnie wyodrębnionych części Funduszu
Rozliczeniowego ustalane były zgodnie z zasadą
kompensacji dwustronnej.
Płatności były realizowane z wykorzystaniem
rachunku banku – płatnika w Departamencie
Systemu Płatniczego NBP.
W roku 2008 wystąpiły następujące zmiany w struk
turze uczestników Funduszu Rozliczeniowego:

Zmiana stanu liczebnego uczestników w stosunku do 2007 roku
Changes in the number of members in relation to 2007

Stan uczestników na koniec 2008 roku
Members at the end of 2008

FG RTG
GF SSET

+5

34

FG RGTT
GF SSEDT

+3

31

FG RRCTO
GF SCMT

0

14

Fundusz Rozliczeniowy
Settlement Guarantee Fund

Zarządzanie Funduszem
Zabezpieczającym

Management of the ATS
Guarantee Fund

W 2008 roku KDPW S.A. prowadził także
Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie Transakcji
Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (FZ ASO).
Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami,
wpłaty poszczególnych uczestników FZ ASO są
stałe i wynoszą 20 000 zł od każdego uczestnika
lub podmiotu, którego uczestnik reprezentuje
w rozliczeniach. Na koniec 2008 roku w funduszu
było 26 uczestników rozliczających, a jego wysokość wynosiła 540 000 zł. W 2008 roku przybyło
5 nowych uczestników rozliczających.

In 2008, KDPW continued to manage the Guarantee
Fund for the Settlement of Transactions Executed
in the Alternative Trading System organised by the
Warsaw Stock Exchange (GF ATS). According to current regulations, the contribution of each GF ATS
member is fixed and amounts to 20 000 PLN for
each member, or entity which is represented
by a member for clearing and settlement purposes.
At the end of 2008, there were 26 members of the
fund and its value totalled 540 000 PLN. In 2008,
5 new members joined the fund.

Zarządzanie Funduszem
Gwarancyjnym
KDPW S.A. wykonywał zadania związane
z administrowaniem podstawową częścią
Funduszu Gwarancyjnego.
Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są
wpłaty dokonywane przez Powszechne
Towarzystwa Emerytalne oraz przychody
z lokowania środków Funduszu. Wpłaty
są dokonywane w cyklu kwartalnym.
Na koniec 2008 roku aktualizacji podlegały
wpłaty 14 Powszechnych Towarzystw
Emerytalnych, które zarządzały 14 Otwartymi
Funduszami Emerytalnymi.

Management of the
Pension Guarantee Fund
KDPW performed activities related to the administration of the basic reserve of the Pension
Guarantee Fund.
The assets of the Pension Guarantee Fund consist
of contributions paid by pension fund corporations,
as well as income generated from asset investment.
The contributions are paid on a quarterly basis.
At the end of 2008, the contributions of 14 pension
fund corporations managing 14 open-end pension
funds were updated.

Liczba wypłat transferowych w latach 2005-2008
Number of transfer payments in 2005-2008
2005

2006

2007

2008

74 715

83 365

83 434

100 014

Maj
May

80 242

85 742

106 044

109 146

Sierpień
August

89 357

179 263

103 062

129 698

Listopad
November

83 345

177 598

96 272

117 071

Luty
February

64

65

Wartość przepływów pieniężnych w związku z wypłatami transferowymi w latach 2005-2008 (mln zł)
Value of cash transfers relating to transfer payments in 2005-2008 (millions PLN)

2005

2006

2007

2008

Luty
February

208,2

281,1

283,7

291,2

Maj
May

230,0

256,0

290,2

260,2

Sierpień
August

281,0

236,7

253,4

445,3

Listopad
November

250,4

271,4

238,9

371,9

Management of the
Investor Compensation
Scheme
In 2008, KDPW was responsible for the management of the Investor Compensation Scheme, created to guarantee the cash and securities registered on the cash and securities accounts managed
for investors by brokers and custodian banks.
The Investor Compensation Scheme is one of the
forms of investor protection, securing a pre-defined
level of assets managed by a brokerage house on
behalf of an investor.
In 2008, all its members paid contributions to the
mandatory Investor Compensation Scheme.
At the end of 2008, there were 74 members of the
Investor Compensation Scheme, of which 43 paid
in contributions (29 brokers and 14 custodian
banks). There were also 8 new participants registered in the Scheme.

Zarządzanie Systemem
Rekompensat
W roku 2008 KDPW S.A. zarządzał Systemem
Rekompensat utworzonym w celu gwarantowania
środków pieniężnych i maklerskich instrumentów
finansowych znajdujących się na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych,
prowadzonych przez domy maklerskie i banki
powiernicze. System Rekompensat stanowi jeden
z mechanizmów ochrony interesów inwestorów,
zabezpieczając określoną wielkość środków powierzonych przez inwestora domowi maklerskiemu.
W roku 2008 wszyscy uczestnicy systemu wnieśli
wpłaty do obowiązkowego Systemu Rekompensat.
Na koniec 2008 roku w Systemie Rekompensat
było 74 uczestników, z czego 43 wnosiło wpłaty
(29 domów maklerskich i 14 banków powierniczych). W Systemie zostało zarejestrowanych
8 nowych uczestników.

W okresie sprawozdawczym dokonywano wypłat na cele ustawowe w związku z ogłoszeniem
upadłości WGI Domu Maklerskiego S.A. Syndyk
masy upadłościowej WGI Domu Maklerskiego S.A.
w dniu 5 lutego 2008 roku przedstawił Krajo
wemu Depozytowi listę inwestorów uprawnionych
do rekompensaty. KDPW przyjął listę, zatwierdził przedłożony terminarz wypłat rekompensat
i przekazał syndykowi kwotę 30 279 333, 93 zł
na wypłaty rekompensat dla 1054 klientów
WGI DM S.A. w upadłości, posiadających
status inwestorów.
W dniu 10 kwietnia 2008 roku syndyk przedstawił KDPW S.A. uzupełniającą listę inwestorów
uprawnionych do rekompensaty. Krajowy Depozyt
przyjął listę uzupełniającą, zatwierdził terminarz
wypłat rekompensat i przekazał syndykowi z systemu rekompensat kwotę 578 676, 24 zł na wypłaty
rekompensat dla 15 klientów WGI DM S.A.
w upadłości, posiadających status inwestorów.

Nadzór nad funkcjo
nowaniem systemu
depozytowo-rozliczeniowego
KDPW S.A. sprawuje nadzór nad zgodnością
wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych
znajdujących się w obrocie, tj. zarejestrowanych
na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w ewidencji uczestników KDPW.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2008 roku
nadzór w tym zakresie wykonywany był na podstawie raportów sporządzonych przez uczestników
– cotygodniowej analizy porównawczej danych
o stanach kont pozyskanych z ich ewidencji,
z odpowiednimi danymi pochodzącymi z ewi
dencji KDPW. W 2008 roku uczestnicy dostar
czyli do tej kontroli 724 951 raportów (wzrost
o ok. 16%), z czego 772 raporty zawierały
błędy (spadek o około 4%), stanowiąc 0,11%
(przed rokiem 0,13%) ogólnej liczby dostarczonych raportów.
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During the reporting period, statutory compensation
payments were made in connection with the bankruptcy of WGI DM Brokers. On 5 February, 2008,
the administrators of the estate of WGI DM Brokers
presented KDPW with a list of investors entitled
to receive compensation. KDPW acknowledged the
list, confirmed the timetable for the payment of the
compensation, and transferred to the administrators the sum of 30 279 333.93 PLN in payments for
1054 investors who were clients of WGI DM Brokers
when they were declared bankrupt.
On 10 April, 2008, the administrators presented
KDPW with a supplementary list of investors entitled to compensation. KDPW acknowledged the
list, confirmed the timetable for the payment of the
compensation and transferred to the administrators
the sum of 578 676.24 PLN in payments from the
Investor Compensation Scheme for 15 investors who
were clients of WGI DM Brokers when they were
declared bankrupt.

Supervision of the
Depository-Settlement
System
KDPW monitors the size of the securities issue with
the number of securities in trading i.e. registered
on the securities accounts in the participants’
records. As in previous years, throughout 2008,
this monitoring was performed on the basis of reports prepared by participants as part of a weekly
examination to compare the records of account
balances generated from the participants’ own
registration systems, with selected data provided
by KDPW from its system. In 2008, participants
provided 724 951 reports in total for the purpose
of this monitoring (an increase of 16%), of which
772 reports contained errors (a fall of about 4%),
i.e. 0.11% of the total reports sent (in 2007, this
was 0.13% of the total).
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Kontrola poprawności prowadzenia depozytu
na poziomie ewidencji papierów wartościowych
przez uczestników wykonywana była także w czasie inspekcji prowadzonych w ich siedzibach.
W 2008 roku wykonano ogółem 25 takich inspekcji, w wyniku których przedstawiono 12 zaleceń.

The supervision of the proper performance of securities safekeeping at the level of participants was
also carried out during on-site inspections at the
offices of participants. In 2008, 25 such inspections
were performed, as a result of which 12 post-inspection recommendations were issued.
In 2008, the KDPW Supervisory Board adopted
a resolution changing the scope and manner
in which KDPW performs its supervisory functions over participants. These changes included
in particular:
• L imiting the number of documents appended
to an application for concluding a participation
agreement with KDPW by an entity managing
securities accounts,
•W
 aiving the obligation for participants managing securities accounts to meet organisational
requirements (including the need to establish
an internal supervisory unit),
• L imiting the scope of material and technical
requirements that need to be met by participants
managing securities accounts to those requirements relating to making entries on those accounts,
• Changing the manner in which supervision of the
securities registration system managed by participants is performed, by moving away from planned
inspections and replacing the supervisory model
based on direct inspections with a model based on
supervision performed by analysing information
contained in reports prepared by participants from
their securities registration systems. Nevertheless,
the possibility of on-site inspections in the participant’s place of business will be retained.
These changes will be introduced in 2009.

W roku 2008 Rada Nadzorcza KDPW S.A. podjęła
uchwałę zmieniającą zakres i sposób sprawowania
przez KDPW S.A. nadzoru nad uczestnikami.
Zmiany te polegają w szczególności na:
• o graniczeniu liczby dokumentów załączanych
do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo
w KDPW przez podmiot prowadzący rachunki
papierów wartościowych,
• o dstąpieniu od wymogu dotyczącego spełnienia przez uczestników prowadzących rachunki
papierów wartościowych warunków organizacyjnych (w tym tworzenia komórki nadzoru
wewnętrznego),
•u
 ściśleniu warunków materialno-technicznych,
które powinien spełniać uczestnik prowadzący
rachunki papierów wartościowych, do warunków odnoszących się do dokonywania zapisów
na rachunkach papierów wartościowych,
• o dejściu w praktyce nadzoru nad prowadzeniem ewidencji przez uczestników od sprawowania go w drodze tzw. kontroli planowanych oraz
zastąpienia modelu opartego na inspekcjach
bezpośrednich modelem nadzoru sprawowanego w drodze analizy informacji uzyskiwanych
z raportów sporządzanych przez uczestnika
z prowadzonej przez niego ewidencji papierów
wartościowych. Zachowana została jednak także
możliwość inspekcji w miejscu prowadzenia
działalności przez uczestnika. Zmiany te wejdą
w życie w 2009 roku.

W 2008 roku
uczestnicy KDPW
dostarczyli
do kontroli
724 951 raportów
(wzrost o ok. 16%).
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AKTYWA / ASSETS
Aktywa trwałe / Fixed assets
Wartości niematerialne i prawne / Intangible fixed assets
Koszty zakończonych prac rozwojowych / Completed projects
Inne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advance prepayment of intangible assets
Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets

31.12.2007

31.12.2008

148 600 642,94

193 779 494,38

14 853 754,38

18 456 534,45

1 576 830,13

801 319,59

10 818 909,23

16 244 160,19

2 458 015,02

1 411 054,67

77 993 193,02

77 350 665,92

Środki trwałe / Fixed assets

77 820 623,57

77 261 405,96

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

10 463 446,97

10 395 700,86

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings

57 592 693,49

55 487 510,79

8 972 650,82

10 678 834,30

środki transportu / means of transport

391 807,95

387 238,61

inne środki trwałe / other fixed assets

400 024,34

312 121,40

urządzenia techniczne i maszyny / machines and equipment

Środki trwałe w budowie / Fixed assets in advance
Inwestycje długoterminowe / Long term investments
Długoterminowe aktywa finansowe / Long term financial assets
w jednostkach powiązanych / related entities

172 569,45

89 259,96

52 566 071,59

94 390 804,80

52 566 071,59

94 390 804,80

2 970 453,40

5 520 453,40

– udziały lub akcje / equities

2 970 453,40

5 520 453,40

w pozostałych jednostkach / remaining entities

49 595 618,19

88 870 351,40

8 524,70

8 524,70

– inne papiery wartościowe / other securities

49 587 093,49

88 861 826,70

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long term accruals and deferred income

3 187 623,95

3 581 489,21

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred income tax

1 133 324,86

1 502 022,68

Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals

2 054 299,09

2 079 466,53

Aktywa obrotowe / Current assets

304 422 146,28

287 054 268,46

Należności krótkoterminowe / Short term credits

121 215 780,56

31 412 112,41

Należności od jednostek powiązanych / Liabilities from related entities

59,04

33,60

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

59,04

33,60

– udziały lub akcje / equities

– do 12 miesięcy / up to 12 months

59,04

33,60

121 215 721,52

31 412 078,81

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

17 210 013,57

7 613 335,84

– do 12 miesięcy / up to 12 months

17 210 013,57

7 613 335,84

0,00

3 379 315,00

104 005 707,95

20 419 427,97

Inwestycje krótkoterminowe / Short term tangible assets

171 923 436,52

240 714 843,99

Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short term financial assets

171 923 436,52

240 714 843,99

w pozostałych jednostkach / in remaining entities

121 245 838,79

229 251 070,76

– inne papiery wartościowe / other securities

121 234 438,79

229 251 070,76

Należności od pozostałych jednostek / Credits from remaining entities

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń /
taxes, donations, duties, social security and health payments, and other payments
inne / other

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe / other short term financial assets
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and cash equivalents
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and in bank
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short term accruals and deferred income
Inne aktywa / Other assets
Aktywa funduszu rozliczeniowego / Assets of the Settlement Guarantee Fund

11 400,00

0,00

50 677 597,73

11 463 773,23

50 677 597,73

11 463 773,23

11 282 929,20

14 927 312,06

612 310 580,07

782 137 512,27

166 521 874,82

173 953 909,42

351 916 498,40

537 308 004,67

82 578 308,12

69 187 288,76

11 293 898,73

1 688 309,42

1 065 333 369,29

1 262 971 275,11

Depozyty zabezpieczające rozliczenia transakcji, których przedmiotem są prawa pochodne
oraz realizacja uprawnień z warrantów / Margin deposits securing the clearing
and settlement of derivatives transactions, and exercise of warrant rights
Aktywa systemu rekompensat / Assets of the Investor Compensation Scheme
Wartość pobranego zabezpieczenia od uczestników rynku z tytułu udzielonych pożyczek papierów
wartościowych / Value of collateral posted by market participants for securities loans
Aktywa razem / Total assets
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Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku (w zł)
Balance as at 31 December, 2008 (in PLN)
PASYWA / LIABILITIES
Kapitał własny / Equity

31.12.2007

31.12.2008

427 046 600,49

461 765 437,04

Kapitał podstawowy / Paid-in share capital

21 000 000,00

21 000 000,00

Kapitał zapasowy / Supplementary capital

143 307 800,00

177 826 600,00

Kapitał z aktualizacji wyceny / Revaluation capital
Pozostałe kapitały rezerwowe / Reserve capital

-473 965,46

2 266 662,94

193 445 746,84

227 964 745,95

Zysk (strata) netto / Net profit (loss)

69 767 019,11

32 707 428,15

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for creditors

25 976 188,73

19 068 325,80

9 216 778,58

11 315 887,05

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provisions for deferred income taxes

5 535 694,18

7 348 689,05

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provisions for social security premiums

3 681 084,40

3 967 198,00

– długoterminowa / long term

3 401 140,01

3 462 833,00

279 944,39

504 365,00

Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities

– krótkoterminowa / short term
Zobowiązania krótkoterminowe / Short term liabilities

14 752 353,69

4 835 230,78

Wobec jednostek powiązanych / For related entities

84 384,60

63 019,04

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

84 384,60

63 019,04

– do 12 miesięcy / up to 12 months

84 384,60

63 019,04

Wobec pozostałych jednostek / For remaining entities

13 143 287,12

3 512 973,56

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

2 380 631,05

2 526 979,90

– do 12 miesięcy / up to 12 months

2 380 631,05

2 526 979,90

10 751 103,01

940 956,51

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych /
taxes, duties, social security payments and others
z tytułu wynagrodzeń / payroll payments
inne / other
Fundusze specjalne / Special funds

1 171,96

989,13

10 381,10

44 048,02

1 524 681,97

1 259 238,18

Rozliczenia międzyokresowe / Accruals

2 007 056,46

2 917 207,97

Inne rozliczenia międzyokresowe / Accruals

2 007 056,46

2 917 207,97

krótkoterminowe / short term

2 007 056,46

2 917 207,97

612 310 580,07

782 137 512,27

166 521 874,82

173 953 909,42

351 916 498,40

537 308 004,67

82 578 308,12

69 187 288,76

11 293 898,73

1 688 309,42

1 065 333 369,29

1 262 971 275,11

Inne pasywa / Other liabilities
Zobowiązania wobec uczestników funduszu rozliczeniowego / Liabilities to members
of the Settlement Guarantee Fund
Zobowiązania z tytułu depozytów zabezpieczających wniesionych przez uczestników
transakcji, których przedmiotem są prawa pochodne oraz realizacja uprawnień z warrantów /
Liabilities for margin deposits posted by counterparties of derivatives transactions,
and exercise of warrant rights
Zobowiązania z tytułu systemu rekompensat /
Liabilities of the Investor Compensation Scheme
Zobowiązania z tytułu pobranego od uczestników rynku zabezpieczenia z tytułu
udzielonych pożyczek papierów wartościowych / Liabilities for collateral posted
by market participants for securities loans
Pasywa razem / Liabilities total

Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 (w zł)
Profit & Loss Account
for the period 1 January 2008 – 31 December 2008 (in PLN)
2007

2008

125 840 959,09

84 697 677,44

2 149,46

1 784,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net sales of services

125 840 959,09

84 697 677,44

Koszty działalności operacyjnej / Operating expenses

53 019 162,86

63 421 333,18

7 814 850,32

8 497 941,75

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: / Net sales and sales equivalents:
od jednostek powiązanych / from related entities

Amortyzacja / Depreciation
Zużycie materiałów i energii / Materials and energy
Usługi obce / External services
Podatki i opłaty / Taxes and charges
Wynagrodzenia / Salaries

932 595,83

918 615,28

14 363 262,55

13 745 198,36

1 841 543,41

10 106 570,43

18 943 138,21

20 927 891,32

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social security and other benefits

6 490 022,28

6 745 885,86

Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs

2 633 750,26

2 479 230,18

Zysk ze sprzedaży / Profit from sale

72 821 796,23

21 276 344,26

410 483,04

76 170,72

62 296,61

0,00

348 186,43

76 170,72

433 975,53

440 382,10

0,00

1 718,07

433 975,53

438 664,03

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
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /
Losses from sale of non-financial fixed assets
Inne koszty operacyjne / Other operating expenses
Zysk z działalności operacyjnej / Operating profit

72 798 303,74

20 912 132,88

Przychody finansowe / Financial revenue

13 331 485,69

20 035 293,32

13 331 485,69

20 035 278,14

0,00

15,18

Odsetki / Interest
Inne / Other
Koszty finansowe / Financial expenses

59 331,37

71 339,45

Odsetki / Interest

18 782,16

18 925,89

Inne / Other

40 549,21

52 413,56

Zysk z działalności gospodarczej / Profit on ordinary activities

86 070 458,06

40 876 086,75

Zysk brutto / Gross profit

86 070 458,06

40 876 086,75

Podatek dochodowy / Corporate income tax

16 303 438,95

8 168 658,60

69 767 019,11

32 707 428,15

Zysk netto / Net profit
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