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Centralny clearing w KDPW_CCP

Autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z wymogami
EMIR
Harmonogram autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR
28.06.2013

9.08.2013

Złożenie wniosku do KNF

Sprawdzanie
kompletności (30
dni roboczych)

9.10.2013

Odpowiedź
KDPW_CCP na
uwagi zgłoszone
przez KNF

4.11.2013

4.03.2014

Potwierdzenie
kompletności
wniosku

Ocena ryzyka
(4 m-ce)

3.04.2014

Opinia kolegium
(30 dni
kalendarzowych)

4.05.2014
Autoryzacja CCP
(6 m-cy od
złożenia
kompletnego
wniosku)

4 Listopada 2013 – Potwierdzenie kompletności wniosku przez KNF
Kolejne kroki autoryzacji:
•

Ocena przez KNF systemu zarządzania ryzykiem KDPW_CCP i przygotowanie raportu dla Kolegium
do 4 miesięcy od stwierdzenia kompletności wniosku [do 4.03.2014]

•

Opinia Kolegium dotycząca spełnienia przez KDPW_CCP wymogów rozporządzenia EMIR do 30 dni
po otrzymaniu raportu KNF [do 3.04.2014]

•

Wydanie opinii autoryzacji przez KNF do 6 miesięcy od stwierdzenia kompletności wniosku
[do 4.05.2014]
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OTC_clearing

 Nowacja (zaimplementowana do polskiego prawa 08.2012)
 Kapitał izby: 218 mln PLN (ca. 52 mln EUR)
 Rozliczenia w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP)
 Instrumenty:
 Styczeń 2013, w PLN (FRA, IRS, OIS, Basis Swap, REPO)
 1H 2014, w PLN i EUR (FRA, OIS, IRS, Basis Swap, FX
instruments)

 2H 2014, inne niż PLN i EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap);
cross-currency derivatives (CIRS, FX Forward, FX Swap)
 Zabezpieczenia: polskie papiery skarbowe, akcje WIG20
oraz PLN, a w przyszłości EUR i euroobligacje
 Dostosowanie kapitałowe, organizacyjne i techniczne
KDPW_CCP do wymogów rozporządzenia EMIR: niezależni
członkowie RN, Komitet Ryzyka, wyznaczenie CRO, CIO, CCO,
wydzielenie wymaganych kapitałów, dostosowanie systemu
zarządzania ryzykiem i default waterfall
 Możliwość pośredniczenia w raportowaniu informacji
o transakcjach do Repozytorium Transakcji KDPW
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Funkcje systemu

KDPW_CCP rozlicza transakcje na bazie instrukcji rozliczeniowych dostarczonych przez elektroniczne platformy
konfirmacji (MarkitWire, SWIFT Accord). Dla transakcji REPO potwierdzenie transakcji następuje w KDPW_CCP.

SWI

Bank A

Narodowy Bank
Polski

Platformy
konfirmacji*:

Komunikacja
SWIFT

Repozytorium
transakcji
(KDPW lub inne)

SWI

Bank B

CSD (KDPW)
• rozrachunek repo
• przechowywanie
zabezpieczeń

SWI
* Transakcje repo – zestawienie w KDPW_CCP
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Model kont rozliczeniowych

Obrót zorganizowany
Rynek kasowy
Własne

IND

Rynek terminowy

Klientów

GRU

GFS

IND

Obrót niezorganizowany

Własne

IFS

IND

Klientów

IND

Derywaty OTC i transakcje REPO
Własne

IFS

IND

Klientów

GRU

GFS

IND

IFS

Konta własne UR mają zawsze charakter kont indywidualnych (IND)
Pozycje klientów mogą być rejestrowane na kontach rozliczeniowych:
•

indywidualnych (IND) w przypadku rozliczania transakcji klienta indywidualnego

•

indywidualnych z pełną segregacją (IFS) w przypadku rozliczania transakcji UNR

•

grupowych (GRU) w przypadku rozliczania na jednym koncie transakcji wielu klientów

•

grupowych z pełną segregacją (GFS) w przypadku rozliczania na jednym koncie transakcji wielu
UNR (w tym przypadku porting wymaga zgody całej grupy)
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Model kont rozliczeniowych - portability

Porting – przenoszenie pozycji klientów do innego uczestnika rozliczającego

•

nowa funkcjonalność dla Uczestników Nierozliczających (UNR): realizowane przez KDPW_CCP
na żądanie UNR przeniesienie pozycji oraz zabezpieczeń do innego Uczestnika Rozliczającego
(UR), w sytuacji niewypłacalności dotychczasowego UR

Przebieg procesu:

•

złożenie przez UNR pisemnej dyspozycji przeniesienia pozycji i aktywów do wskazanego UR

•

wyrażenie zgody przez UR na przyjęcie pozycji oraz aktywów UNR

•

natychmiastowa realizacja procesu przez KDPW_CCP po otrzymaniu zgodnych dyspozycji
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Client Clearing

•

Pełna segregacja kont rozliczeniowych:
- separacja kont własnych i kont klientów
- prowadzenie kont indywidualnych

•

Pełna segregacja zabezpieczeń

•

Obsługa transakcji konfirmowanych przez klientów UR
- konfirmacja transakcji na platformach MarkitServ i SWIFT Accord

•

Przekazywanie statusów transakcji na platformy konfirmacji

•

Dedykowanie raportów rozliczeniowych UNR: informacje o statusie transakcji, informacje o limitach
transakcyjnych, wycena transakcji i pozycji (wymóg SWI)

•

Ochrona w przypadku niewypłacalności UR - porting pozycji i aktywów UNR
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Client Clearing

Przebieg procesu obsługi transakcji rozliczanych w KDPW_CCP:

•

uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK)
-komunikaty XML, realizacja zlecenia przez UR

•

otwarcie kont rozliczeniowych w systemie KDPW_CCP
- komunikaty XML, realizacja zlecenia przez UR

•

konfirmacja transakcji na platformach MarkitServ i SWIFT Accord
- konfirmacja transakcji przez UR
- konfirmacja transakcji przez UNR
- konfirmacja transakcji przez klienta
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Client Clearing

•

przyjęcie transakcji przez KDPW_CCP
- weryfikacja poprawności stron konfirmujących transakcje
- sprawdzenie dostępności zabezpieczeń
- nowacja rozliczeniowa transakcji

•

przekazanie raportów rozliczeniowych KDPW_CCP
- raporty statusowe online: UR, UNR, platformy konfirmacji
- raporty dot. stanu zabezpieczeń intraday: UR, UNR
- raporty dot. wysokości wymaganych zabezpieczeń EOD: UR, UNR

•

raportowanie kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji KDPW
- pośrednictwo KDPW_CCP
- bezpośrednie uczestnictwo w KDPW_TR

•

terminacja transakcji na żądanie (wyłącznie UR)

•

ocena wpływu transakcji hipotetycznej na wymagania depozytowe (wyłącznie UR)
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Client Clearing
konfirmacja transakcji na MarkitServ
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Client Clearing
konfirmacja transakcji na SwiftAccord
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Obowiązek centralnego clearingu transakcji
w KDPW_CCP
Obowiązek centralnego clearingu będzie dotyczył:
 transakcji zawartych pomiędzy kontrahentami finansowymi
(lub kontrahentami niefinansowymi spełniającymi warunki Regulatora)
 określonych przez Regulatora klas instrumentów pochodnych OTC
 z uwzględnieniem minimalnego okresu, wskazanego przez Regulatora, pozostałego
do zapadalności kontraktów pochodnych
Kryteria wyboru klas instrumentów pochodnych do centralnego clearingu:
a) stopień standaryzacji warunków umownych i procesów operacyjnych
b) wolumen i płynność danej klasy instrumentów pochodnych
c) dostępność rzetelnych, wiarygodnych i powszechnie akceptowanych informacji
o wycenach w danej klasie kontraktów
Autoryzacja CCPs
koniec 2013 r. - do połowy 2014 r.
Notyfikacja klas instrumentów pochodnych do
centralnego clearingu
Przekazanie przez ESMA regulacyjnych
standardów technicznych dot. obowiązku
centralnego clearingu do akceptacji przez KE

bezpośrednio po autoryzacji CCPs
6 m-cy po autoryzacji CCPs
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Repozytorium Transakcji w KDPW

Rejestracja Repozytorium Transakcji zgodnie
z wymogami EMIR
Harmonogram rejestracji repozytorium transakcji KDPW_TR
2 .11. 2012

Uruchomienie
Repozytorium Transakcji
w KDPW

15.03.2013

Wejście w życie
Regulacyjnych
Standardów
Technicznych

16.04.2013

Przyjęcie
Regulaminu
RT

2.05.2013

KDPW składa
wniosek
rejestracyjny do
ESMA

7.11.2013 r

ESMA
rejestruje
RT KDPW

6.12.2013

Publikacja
Regulaminu
RT

12.02.2014
Wejście w życie
obowiązku
raportowania
kontraktów
pochodnych do RT

7 listopada 2013 r. - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA
(European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji
w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane
repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.

Kolejne kroki po uzyskaniu rejestracji w ESMA
6 grudnia 2013 r. -

Publikacja Regulaminu RT zgodnego z Rozporządzeniem EMIR

20 grudnia 2013 r. - Uruchomienie środowiska produkcyjnego
12 lutego 2014 r. - Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do
repozytoriów transakcji

18

Repozytorium Transakcji

Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu
Wniosek o rejestrację repozytorium transakcji w ESMA w zakresie
następujących klas instrumentów (rynek regulowany lub OTC):
 Towarowy instrumentów pochodnych (CO);
 Kredytowy instrumentów pochodnych (CR);
 Walutowy instrumentów pochodnych (CU);
 Instrument pochodny na akcje (EQ);
 Instrument pochodny na stopę procentową (IR);
 Inny instrumentów pochodnych (OT).
Wypełnienie obowiązku raportowania
 Bezpośrednie raportowanie do KDPW_TR (wymaga uczestnictwa w typie ZUR lub GUR);
 Za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR;
 Delegować do centralnego kontrahenta (na polskim rynku: KDPW_CCP).
Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR

KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo w raportowaniu do KDPW_TR w imieniu uczestnika
rozliczającego lub jego klientów (ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR);

KDPW_CCP raportuje wyłącznie do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
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Obowiązek raportowania

Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR):




Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek
zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego
zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat
wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium
transakcji.
Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie
później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie
warunków lub rozwiązaniu kontraktu.

Wejście w życie wymogu (Art. 5 Rozporządzenia wykonawczego
Komisji UE 1247/2012):


Wszystkie klasy instrumentów:
• 90 dni po rejestracji pierwszego repozytorium dla danej klasy
• 1 lipca 2015 - jeżeli do tego czasu nie zarejestrowano
żadnego repozytorium wymóg zaczyna obowiązywać z tym
dniem (kontrakty będą zgłaszane do ESMA).
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Zakres raportowania transakcji według daty
zawarcia
Obowiązek raportowania dotyczy:
 Transakcji zawartych przed 16/08/2012, aktywnych w tym dniu
 Transakcji zawartych 16/08/2012 lub później
Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed
wejściem w życie wymogu (backloading)
 90 D – jeżeli transakcja jest aktywna w dniu wejścia w życie wymogu
raportowania
 3 Y – jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu
raportowania
 ESMA – „nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji wystarczy raport pokazujący najbardziej aktualny stan”
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Nadawanie kodów LEI w KDPW

Uruchomienie w KDPW funkcji LOU nadającej
kody LEI
Harmonogram uruchomienia w KDPW funkcji LOU
19.08.2013

Listopad 2013

Uzyskanie numeru
prefix (2594)

Publikacja
Regulaminu

19 sierpnia 2013 -

Listopad 2013

II poł.
listopada
2013

Styczeń –
Luty 2014

Złożenie wniosku o
przyznanie statusu
jednostki pre -LOU

Rozpoczęcie
działalności
operacyjnej

Uzyskanie
statusu jednostki
pre-LOU

IV kwartał
2014

Integracja
KDPW_LOU
z COU

IV kwartał
2014

Uzyskanie
statusu jednostki
LOU

uzyskanie numeru prefiks (2594), niezbędnego do nadawania

identyfikatorów PRE-LEI

Kolejne kroki do uzyskania statusu jednostki LOU
Listopad 2013 – rozpoczęcie nadawania kodów własnych zgodnych ze standardem LEI

Styczeń – Luty 2014 – uzyskanie statusu jednostki pre-LOU w okresie przejściowym
funkcjonowania

globalnego

systemu

LEI

i

rozpoczęcie

nadawania

kodów

pre-LEI

(przekształcenie nadanych kodów zgodnych ze standardem LEI w kody pre-LEI)
IV kwartał 2014 – uzyskanie statusu jednostki LOU i rozpoczęcie nadawania kodów LEI
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Nadawanie kodów LEI

 W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji w instrumentach pochodnych,
beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też
brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikalnego numeru. Takim
unikalnym identyfikatorem jest numer LEI.
 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym
kodów identyfikujących LEI.
 Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie
identyfikował nadane przez KDPW (pełniącym funkcję LOU - Local Operating Unit) kody w globalnym
systemie LEI (GLEIS).
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Nadawanie kodów LEI

ROC

G
L
E
I
S

LOU 1

LOU 2

W procesie nadawania kodów LEI wykorzystamy
rozwiązanie internetowe:
 Rejestracja i potwierdzenie konta internetowego

LEI

LEI

 Rejestracja wniosku o LEI i złożenie zamówienia
 Dokonanie opłaty

Podmiot A

Podmiot B
Podmiot C

Podmiot D

 Uzyskanie numeru LEI

Podmiot E
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www.kdpw.pl
www.kdpwccp.pl

