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KDPW_CCP S.A. (KDPW_CCP, izba rozliczeniowa KDPW_CCP) posiada siedzibę w Warszawie przy ul. Książęcej 4. 
Spółka KDPW_CCP jest w 100 procentach własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW, Krajowy Depozyt). Spółki KDPW i KDPW_CCP tworzą Grupę kapitałową 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  (Grupa kapitałowa KDPW, Grupa KDPW), w której jednostką dominującą 
jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Przedmiot 
działalności

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem 
KDPW_CCP przedmiotem działalności spółki w 2021 r. było: 

• rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie 
instrumentami finansowymi, 

• prowadzenie systemu zabezpieczania 
płynności rozliczeń transakcji, 

• upowszechnianie informacji i prowadzenie działań 
edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. 

Ponadto, zgodnie ze Statutem, działalność Spółki może 
również polegać na:

• wykonywaniu funkcji giełdowej izby rozrachunkowej 
w zakresie transakcji zawieranych na rynkach 
towarowych, 

• pozostałych formach udzielania kredytów – pożyczki 
pieniężne poza systemem bankowym,

• pozostałej finansowej działalności usługowej, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – pozostałym 
pośrednictwie finansowym związanym głównie 
z dystrybucją środków finansowych w inny sposób 
niż udzielanie pożyczek, zawieranie transakcji 
zabezpieczających. 
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Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Walne Zgromadzenie

W 2021 r. jedynym Akcjonariuszem Spółki był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Rada Nadzorcza

W roku 2021 w KDPW_CCP funkcjonowała Rada Nadzorcza piątej kadencji, w składzie: 

• dr Marek Dietl (Przewodniczący), 

• Jacek Fotek (Wiceprzewodniczący), 

• Paweł Kołkiewicz (Członek niezależny), 

• dr Mirosław Panek (Członek niezależny), 

• Paweł Sobolewski, 

• dr Renata Wojciechowska (Członek niezależny).

Organy Spółki

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.2
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Zarząd 

Organy Spółki

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.2

W roku 2021 upłynęła kadencja Zarządu Spółki, który do dnia 28 lipca 2021 r. działał w składzie: 

• Maciej Trybuchowski (Prezes Zarządu), 

• Sławomir Panasiuk (Wiceprezes Zarządu), 

• Michał Stępniewski (Wiceprezes Zarządu), 

• dr Piotr Jaworski (Członek Zarządu). 

Sławomir 
Panasiuk

Wiceprezes 
Zarządu

Maciej 
Trybuchowski

Prezes 
Zarządu

W skład Zarządu nowej kadencji powołani zostali:

• Maciej Trybuchowski na Prezesa Zarządu KDPW_CCP 
(Uchwała nr 44/527/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 8 lipca 2021 r.),

• Sławomir Panasiuk na Wiceprezesa Zarządu KDPW_CCP 
(Uchwała nr 45/528/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 8 lipca 2021 r.).
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KDPW_CCP działa zgodnie z zezwoleniem na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, udzielonym na podstawie decyzji 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone na podstawie decyzji 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. oraz z dnia 31 października 2019 r.

Podstawy prawne działalności KDPW_CCP w 2021 r. stanowiły w szczególności:

1) w zakresie prawa krajowego:

Podstawy prawne 
działalności Spółki

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.3

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm. (ustawa 
o obrocie instrumentami finansowymi),

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym, Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm. (ustawa 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym),

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności 
rozrachunku w systemach płatności i systemach 
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 
nadzoru nad tymi systemami, Dz.U. z 2019 r. poz. 212 
z późn. zm. (ustawa o ostateczności rozrachunku),

• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych, Dz.U. z 2020 r.,
 poz. 103 z późn. zm. (ustawa o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych),

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. z 2020 r., 
poz. 842 z późn. zm. (ustawa o bankowym funduszu 
gwarancyjnym),

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm. 
(Kodeks spółek handlowych),
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Podstawy prawne 
działalności Spółki

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.3

2) w zakresie prawa UE:

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów 
transakcji, Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, s. 1, z późn. zm. 
(rozporządzenie EMIR) wraz z regulacyjnymi standardami 
technicznymi wydanymi na podstawie tego 
rozporządzenia, 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1, z późn. zm. 
(rozporządzenie CRR), 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów 
ryzyka kredytowego, Dz. Urz. UE L 86 z 9.10.2012 r., s. 1, 
z późn. zm. (rozporządzenie w sprawie krótkiej sprzedaży),
 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz zmieniające 
rozporządzenie (EU) nr 648/2012 Dz. Urz. UE L 173 
z 12.6.2014 s.84, z późn. zm. (rozporządzenie MiFIR) wraz 
z regulacyjnymi standardami technicznymi wydanymi na 
podstawie tego rozporządzenia, 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 
listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, Dz.U. UE L. 302 
z 2010 r., str. 1 z późn. zm., 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L. 337 
z 2015 r., str. 1 z późn. zm.
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Podstawy prawne 
działalności Spółki

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O KDPW_CCP

1. 

1.3

Działalność operacyjna KDPW_CCP świadczona była na podstawie regulaminów:

• Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) 
oraz wydanych na jego podstawie:

– Szczegółowych Zasad Prowadzenia 
Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany),

– Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego,

– Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego 
ASO GPW BondSpot,

• Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) 
oraz wydanych na jego podstawie:

– Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC,

– Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC.

Ponadto, korzystając z zezwolenia wydanego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 31 października 2019 r., 
KDPW_CCP opublikował Regulamin rozliczeń i rozrachunku 
transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA EUAA, 
mając na celu rozpoczęcie działalności w tym zakresie.
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KDPW_CCP prowadząc rozliczenia transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym:

Rozliczenia 
transakcji – obrót 
zorganizowany

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ 

2. 

2.1

• prowadzi system kont rozliczeniowych i zabezpieczeń,

• rejestruje transakcje podlegające rozliczeniu oraz 
transfery pozycji otwartych w wyniku transakcji 
zawieranych na rynku instrumentów pochodnych na 
właściwych kontach rozliczeniowych,

• rejestruje na kontach rozliczeniowych pozycje wynikające 
z transakcji podlegających rozliczeniu oraz operacje 
dotyczące tych pozycji,

• ustala zakres świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, 
do spełnienia których zobowiązane są strony rozliczenia 
transakcji lub KDPW_CCP,

• składa do KDPW dyspozycje przeprowadzenia 
rozrachunku rozliczanych transakcji, których 
przedmiotem są papiery wartościowe,

• składa do NBP dyspozycje mające na celu realizację 
świadczeń pieniężnych wynikających z rozliczenia 
transakcji, których przedmiotem są instrumenty 
pochodne, 

• przekazuje raporty o transakcjach pochodnych 
do repozytorium transakcji prowadzonego 
przez KDPW.
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Rozliczenia 
transakcji – obrót 
zorganizowany

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ 

2. 

2.1

W 2020 r., w związku z niepewnością i zmiennością wywołaną pandemią koronawirusa Covid-19 na rynku kapitałowym w 
Polsce i na świecie odnotowano spektakularne zwiększenie obrotów, a tym samym liczby rozliczonych przez KDPW_CCP 
transakcji. W roku 2021 trend ten został utrzymany dla obrotu na rynku kasowym natomiast ASO i rynek terminowy 
odnotowały zmniejszenie liczby zawartych transakcji. 

Wartość transakcji w 2021 r. kształtowała się następująco:

WARTOŚĆ TRANSAKCJI

Rynek regulowany kasowy (GPW i BondSpot)

Alternatywne systemy obrotu (GPW i BondSpot)

Rynek terminowy (GPW)

Ogółem

2021 R. (W TYS. ZŁ)

319 351 334

70 837 628

271 601 103

661 790 065

2020 R. (W TYS. ZŁ)

302 442 620

24 373 722

241 812 052

568 628 394

ZMIANA (%)

+5,59%

+190,63%

+12,32%

+16,38%

W 2021 r. KDPW_CCP prowadził rozliczenia transakcji zawieranych na GPW i BondSpot, na rynkach regulowanych 
oraz w alternatywnych systemach obrotu, które były objęte systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji 
w oparciu o wielostopniowy system zarządzania ryzykiem wspierany metodyką SPAN. 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące transakcji rozliczonych odpowiednio w 2020 i w 2021 r.:

RODZAJ RYNKU

Rynek regulowany kasowy (GPW i BondSpot)

Alternatywne systemy obrotu (GPW i BondSpot)

Rynek terminowy (GPW)

Ogółem:

LICZBA TRANSAKCJI 
ROZLICZONYCH W 2021

34 674 749

3 103 649

4 349 536

42 127 934

LICZBA TRANSAKCJI 
ROZLICZONYCH W 2020

34 145 945

5 085 495

4 724 954

43 956 394

ZMIANA LICZBY 
TRANSAKCJI (%)

+1,55%

-38,97%

-7,95%

-4,16%
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INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. 

2.1

Rozliczenia 
transakcji – obrót 
zorganizowany

Podsumowanie roku 2021 wskazuje na zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego liczby transakcji kontraktami 
terminowymi na waluty co odpowiada zwiększonej niepewności na tym rynku w całym okresie sprawozdawczym. 

Zainteresowanie kontraktami walutowymi było wspierane w całym 2021 r. promocją opłat transakcyjnych i rozliczeniowych, 
prowadzoną wspólnie przez GPW i KDPW_CCP a obejmującą również programy High Volume Provider i High Volume Funds, 
w których uczestniczy kilkanaście podmiotów zawierających transakcje na GPW.

W 2021 r. KDPW_CCP kontynuował rozpoczęte w październiku 2020 r. rozliczenia transakcji na obligacjach skarbowych 
zawieranych na alternatywnym systemie obrotu - TBSP prowadzonym przez BondSpot, co wpłynęło na wartość transakcji 
rozliczonych w 2021 r. Wolumeny prowadzonego przez GPW obrotu instrumentów pochodnych w poszczególnych klasach 
w 2021 r. wyniosły (dla porównania wskazano także obroty z 2020 r.):

Kontrakty terminowe:

indeksowe

akcyjne

walutowe

Opcje indeksowe:

Ogółem:

WOLUMEN OBROTU 2021 R.

11 707 149

5 456 107

2 267 567

3 983 475

277 995

11 985 144

WOLUMEN OBROTU 2020 R.

11 115 358

6 206 525

2 466 161

2 442 672

374 491

11 489 849

ZMIANA WOLUMENU (%)

+5,32%

-12,09%

-8,05%

+63,08%

-25,77%

+4,31%
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INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. 

2.2

Rozliczenia transakcji 
– obrót OTC

KDPW_CCP prowadząc rozliczenia transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym:

• prowadzi system kont rozliczeniowych i zabezpieczeń,

• przyjmuje do rozliczenia transakcje zawierane lub 
potwierdzane na właściwych platformach 
elektronicznych,

• rejestruje na kontach rozliczeniowych pozycje wynikające 
z transakcji podlegających rozliczeniu oraz operacje 
dotyczące tych pozycji,

• ustala zakres świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, 
do spełnienia których zobowiązane są strony rozliczenia 
transakcji lub KDPW_CCP,

• składa do KDPW dyspozycje przeprowadzenia 
rozrachunku rozliczanych transakcji, których 
przedmiotem są papiery wartościowe,

• składa do NBP dyspozycje mające na celu realizację 
świadczeń pieniężnych wynikających z rozliczenia 
transakcji, których przedmiotem są instrumenty 
pochodne, 

• przekazuje raporty o transakcjach pochodnych do 
repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

W 2021 r. w KDPW_CCP system rozliczeniowy gotowy był do przyjęcia transakcji instrumentami nominowanymi w PLN i EUR 
dla następujących rodzajów transakcji OTC, które były objęte systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji 
w oparciu o wielostopniowy system zarządzania ryzykiem wspierany metodyką HVaR:

• forward na stopę procentową 
(forward rate agreement, FRA),

• swap stopy procentowej (interest rate swap, IRS),

• overnight index swap (OIS),

• basis Swap,

• REPO i sell/buy-back 
(na krajowych obligacjach skarbowych).
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W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. wzrosła liczba transakcji kierowanych przez banki krajowe do rozliczenia 
w KDPW_CCP. Poniższa tabela prezentuje liczby transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2020 i 2021 r.:

2.2

Rozliczenia transakcji 
– obrót OTC

INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. Liczba rozliczonych transakcji

Transakcje w podziale na rodzaj instrumentu:

Liczba FRA

Liczba IRS i Basis Swap

Liczba OIS Swap

LICZBA TRANSAKCJI 2021 R. 

2 486

138

2 348

0

LICZBA TRANSAKCJI 2020 R. 

2 273

143

2 124

0

ZMIANA (%)

+9,37

-3,50

+10,55

0

Nominał transakcji OTC przyjętych do rozliczenia w PLN przez KDPW_CCP w 2020 i 2021 r. wynosił odpowiednio: 

Nominał rozliczonych transakcji

Transakcje w podziale na rodzaj instrumentu:

Nominał FRA

Nominał IRS i Basis Swap

Nominał OIS Swap

WARTOŚĆ TRANSAKCJI 
2021 R. (W TYS. ZŁ)

272 500 727

 

36 606 000

235 894 727

0

WARTOŚĆ TRANSAKCJI
2020 R. (W TYS. ZŁ)

271 023 458

 

35 742 000

235 056 733

0

ZMIANA
(%)

+9,37

-3,50

+10,55

0
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Wraz ze wzrostem liczby transakcji przyjętych do rozliczenia w 2021 r., odnotowano następujące wartości 
transakcji OTC pozostających w rozliczeniu: 

2021

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

2.2

Rozliczenia transakcji 
– obrót OTC

INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. 
Nominał transakcji pozostających w rozliczeniu [PLN mld]

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

W 2021 r. do rozliczenia w KDPW_CCP kierowano nieliczne transakcje nominowane w EUR. Łącznie banki będące 
uczestnikami rozliczającymi w obrocie OTC przekazały do rozliczenia w KDPW_CCP trzy transakcje o łącznym 
nominale 26 031 211,42 EUR.

W 2021 r. przyjęto do rozliczenia w KDPW_CCP cztery transakcje OTC w ramach usługi client clearing o wartości 
łącznej na 262 700 000,00 PLN. Dla porównania w 2020 r., przyjęto do rozliczenia 15 transakcji w ramach client 
clearing o łącznej wartości 372 500 000,00 PLN.
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W ramach systemu zabezpieczania płynności dokonywanych rozliczeń transakcji, KDPW_CCP:

• gromadzi i zarządza środkami tworzącymi fundusz rozliczeniowy oraz właściwy fundusz zabezpieczający,

• we współpracy z Krajowym Depozytem organizuje system automatycznych pożyczek papierów wartościowych oraz 
system pożyczek negocjowanych, 

• gromadzi i zarządza środkami stanowiącymi depozyty zabezpieczające.

2.3

System zabezpieczania 
płynności rozliczeń 
transakcji

INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. 
Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące wysokości środków zgromadzonych w poszczególnych funduszach 
na koniec 2021 r.:

RODZAJ 
FUNDUSZU

Fundusz Rozliczeniowy 
(rynek regulowany GPW i BondSpot)

Fundusz Zabezpieczający 
ASO GPW BondSpot (w tym TBSP)

Fundusz Zabezpieczający 
Pożyczki na Zlecenie

Fundusz Zabezpieczający OTC

Ogółem:

LICZBA UR NA 
KONIEC 2021 R.

26

27

0

12

LICZBA UR NA 
KONIEC 2020 R.

26

27

0

12

WARTOŚĆ WPŁAT NA 
KONIEC 2021 R. (W TYS. ZŁ)

391 756,14

16 977,79

0,00

496 391,93

905 125,86

WARTOŚĆ WPŁAT NA 
KONIEC 2020 R. (W TYS. ZŁ)

412 428,33

69 886,63

0,00

290 699,04

773 014,00

ZMIANA 
(%)

-5,01

-75,71

0,00

+70,76

+17,09
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2.3

System zabezpieczania 
płynności rozliczeń 
transakcji

INFORMACJE 
DOTYCZACE 
DZIAŁALNOŚCI 
BIEŻĄCEJ

2. 
Poniższa tabela prezentuje wartości depozytów zabezpieczających wniesionych przez uczestników rozliczających wg 
stanu na koniec 2020 r. i 2021 r.; wzrosty i spadki odzwierciedlają sytuację na rynku kapitałowym w 2021 r.:

RODZAJ 
DEPOZYTÓW

Wstępny depozyt rozliczeniowy

Właściwy depozyt zabezpieczający

Wstępny depozyt rozliczeniowy ASO

Właściwy depozyt zabezpieczający ASO

Wstępny depozyt OTC

Właściwy depozyt zabezpieczający OTC 

Ogółem:

WARTOŚĆ WPŁAT UCZESTNIKÓW 
NA KONIEC 2021 R. (W TYS. ZŁ)

567 406,70

535 437,34

107 525,89

23 472,15

87 916,21

411 679,28

1 733 437,57

ZMIANA 
(%)

-47,50%

-11,77%

n/d

n/d

+0,97%

+21,66%

-17,97%

WARTOŚĆ WPŁAT UCZESTNIKÓW 
NA KONIEC 2020 R. (W TYS. ZŁ)

1 080 867,44

606 866,47

0,00

0,00*

87 067,63

338 384,88

2 113 186,42

*Do kwietnia 2021 r. depozyt zabezpieczający dla ASO wchodził w skład depozytów zabezpieczających właściwych dla rynku regulowanego. 
 Po uruchomieniu odrębnego monitoringu dla ASO nastąpiło automatycznie rozdzielenie wpłat.
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Krajowe regulacje 
prawne – współpraca 
w przedsięwzięciach 
legislacyjnych

UDZIAŁ 
W PRZEDSIĘ-
WZIĘCIACH 
LEGISLACYJNYCH 

3. 

3.1

W 2021 r. KDPW_CCP (w ramach Grupy Kapitałowej KDPW) uczestniczył w szeregu przedsięwzięć legislacyjnych 
mających znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, w tym m.in. w pracach nad:

• projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego 
oraz ochrony inwestorów na tym rynku (w tym o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi);

• projektem ustawy o zmianie ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym;

• projektem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania 
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
oraz banków powierniczych;

• projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat 
na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
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Europejskie regulacje 
prawne – konsultacje 
i opiniowanie

UDZIAŁ 
W PRZEDSIĘ-
WZIĘCIACH 
LEGISLACYJNYCH 

3. 

3.2

W celu zapewnienia zgodności KDPW_CCP z przepisami prawa oraz przygotowania odpowiednich działań dostosowawczych, 
w 2021 r. prowadzone były analizy projektowanych regulacji europejskich. KDPW_CCP uczestniczył w procesie kształtowania 
istotnych dla funkcjonowania rynku finansowego projektów prawa europejskiego, w szczególności poprzez udział 
w opiniowaniu projektowanych przepisów lub udział w konsultacjach przeprowadzanych na potrzeby ich przygotowania, 
we współpracy z organizacjami branżowymi oraz krajowymi organami administracji i nadzoru. 

W szczególności prowadzone były analizy nad projektami regulacyjnych standardów technicznych (RTS) i wytycznych, 
w związku z  opublikowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. 
w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) 
nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 
2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.1.2021, str. 1). 

Ponadto KDPW_CCP uczestniczył w pracach nad następującymi regulacjami europejskimi:

• propozycje zmian do art. 15 i 49 rozporządzenia EMIR,

• propozycje zmian do Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 
(MIFID II) oraz MIFIR,

• konsultacje w zakresie kar wynikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku 
papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie 
centralnych depozytów papierów wartościowych, 
zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 236/2012, Dz. Urz. UE L 257 
z 28.8.2014 z późn. zm. (rozporządzenie CSDR), 
wraz z regulacyjnymi standardami technicznymi 
wydanymi na podstawie tego rozporządzenia,

• projekt RTS w zakresie metodologii wyliczania 
i utrzymywania dodatkowej kwoty swoich 
prefinansowanych własnych zasobów celowych 
(tzw. second SITG), 

• projekt wytycznych ESMA dotyczący wskaźników 
stosowanych na potrzeby planu naprawy CCP, 
zgodny z art. 9 RRR, 

• projektu wytycznych ESMA dotyczący scenariuszy 
stresowych opracowywanych na potrzeby 
planu naprawy CCP.
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UDZIAŁ 
W PRACACH 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARO-
DOWYCH  

4. 

Przedstawiciele KDPW_CCP aktywnie uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych w ramach międzynarodowych 
organizacji i stowarzyszeń, które konsultują i opiniują projekty aktów prawnych, rekomendują zmiany w praktykach 
rynkowych w obszarach rozliczeń i zarządzania ryzykiem oraz wypracowują standardy proponowane do wprowadzenia 
zarówno na europejskich, jak i światowych rynkach. 

4.1 EACH (European Association of Central Counterparty Clearing Houses)

EACH jest europejską organizacją zrzeszającą CCP, która 
umożliwia współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy 
izbami rozliczeniowymi. 

W 2021 r. EACH monitorował nowe inicjatywy, opiniował 
projekty aktów prawnych i liczne dokumenty 
konsultacyjne, które pojawiły się w obszarach rozliczeń 
i zarządzania ryzykiem. W ramach stowarzyszenia w 2021 r. 
wypracowane zostało stanowisko do dokumentu Climate 
Risk and CCP Risk Management stanowiącego przegląd 
kilku aspektów ryzyka klimatycznego, które CCP mogą 
uwzględniać w ramach zarządzania ryzykiem. 

Ponadto, prowadzone były prace związane z konsultacjami 
zainicjowanymi przez Komisję Europejską w sprawie 
przeglądu rozporządzenia CSDR (głównie w zakresie 
dyscypliny rozrachunku, w tym kwestii związanych 
z wdrożeniem przepisów CSDR dotyczących m.in. 
przeprowadzania operacji buy-in czy poboru i redystrybucji 
kar pieniężnych). 

Wypracowane zostało również stanowisko do dokumentu 
konsultacyjnego ESMA w sprawie obowiązków rozliczania 
i obrotu instrumentami pochodnymi w świetle reformy 
wskaźników referencyjnych. 

Kolejne prace dotyczyły analizy przepisów w zakresie 
procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP 
(Recovery and Resolution of CCPs Level 2), 
sprawozdawczości w ramach rozporządzenia EMIR, a także 
przeglądu Financial Collateral Directive oraz Settlement 
Finality Directive. Dodatkowo w związku z pracami 
stowarzyszenie prowadzonymi nad regulacjami, zarówno 
na poziomie europejskim, jak i globalnym oraz celem 
zaprezentowania wypracowanych stanowisk odnośnie 
tematów aktualnie istotnych dla rynku kapitałowego, 
przedstawiciele EACH spotkali się z reprezentantami 
nadzorców poszczególnych państw członkowskich, m.in. 
nadzorem hiszpańskim, niemieckim, austriackim, włoskim, 
niderlandzkim, jak również z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej, European Central Bank (ECB), European 
Systemic Risk Board (ESRB) oraz ESMA.

Przedstawiciele KDPW_CCP uczestniczą w pracach 
stowarzyszenia oraz jego czterech grup roboczych: 

• EACH Policy Committee

• EACH Risk Committee 

• EACH Legal Committee 

• EACH EMIR Trade Reporting (EACH TR) 
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4. 

4.2 CCP12 (The Global Association of Central Counterparties)

CCP12 jest międzynarodową organizacją zrzeszającą izby 
rozliczeniowe z całego świata, która stanowi platformę 
wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozliczeń 
instrumentów finansowych. 

W 2021 r. stowarzyszenie w ramach promowania 
najlepszych standardów i praktyk w zakresie działalności 
CCP wypracowało CCP12 Policy Perspective on the 
implementation timeline for the Basel III Standards, 
w którym lokalnym organom regulacyjnym 
zasygnalizowano koordynację harmonogramu wdrażania 
standardów bazylejskich III oraz zastosowanie rozwiązań 
przejściowych, by zagraniczne CCP mogły nadal być 
traktowane jako kwalifikowane CCP na mocy lokalnych 
systemów regulacyjnych. 

Ponadto przygotowano stanowisko do dokumentu 
Financial Stability Board (FSB) Regulatory and Supervisory 
Issues Relating to Outsourcing and Third-Party 
Relationships oraz odpowiedź do dokumentu 
konsultacyjnego HM Treasury dot. rozszerzonego systemu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla 
kontrahentów centralnych z Wielkiej Brytanii. 

Prace prowadzone były również w zakresie dokumentów 
konsultacyjnych ESMA CCP Recovery and Resolution oraz 
Clearing and derivative trading obligations in view of the 
benchmark transition. 

Opublikowane zostały stanowiska CCP12 do dokumentów 
konsultacyjnych Bank of England w zakresie obowiązku 
rozliczania instrumentów pochodnych oraz nadzorczych 
testów warunków skrajnych dla CCP. Celem promowania 
wiarygodności i integralności na rynku stowarzyszenie 
przygotowało opracowanie nt. perspektyw 
transparentności, które uwzględnia opis praktyk 
i poglądów przyjętych przez CCP z całego świata.

Przedstawiciele KDPW_CCP uczestniczą 
w organizowanych w formie telekonferencji spotkaniach 
stowarzyszenia CCP12 oraz jego komitetów: 

• CCP12 Risk Working Committee (RWC) 

• CCP12 Policy Working Committee (PWC) 

• CCP12 Operations Working Committee (OWC) 

• CCP12 Public Quantitative Disclosure Working 
Committee (PQD WC) 

str 20 | 52SPIS TREŚCI



GŁÓWNE 
OBSZARY 
AKTYWNOŚCI 
ROZWOJOWEJ 
W 2021 ROKU

5. 

5.1 Przygotowanie KDPW_CCP do świadczenia usługi rozliczeń transakcji warunkowych w segmencie 
rynku ASO dla obrotu zorganizowanego

W 2021 r. mając na uwadze poszerzenie zakresu usług 
świadczonych przez KDPW_CCP, w tym także podążając 
za kierunkami zmian wskazanymi w Strategii Rozwoju 
Rynku Kapitałowego, KDPW_CCP prowadził prace 
projektowe związane z uruchomieniem nowej usługi 
- rozliczania transakcji warunkowych (repo) zawartych 
na platformie Treasury BondSpot Poland. 

W 2021 r. główną uwagę skupiono na zadaniach z obszaru 
regulacyjnego oraz obszaru związanego z uzyskaniem 
stosownych zezwoleń, w tym decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego, rozszerzającej zakres zezwolenia KDPW_CCP 
na świadczenie usług rozliczeniowych. 

21 maja 2021 r. do KNF przekazany został wniosek 
o rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług 
rozliczeniowych jako CCP, udzielonego na podstawie 
decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 
2014 r. o rozliczanie transakcji warunkowych repo 
zawieranych w obrocie zorganizowanym (rynek 
regulowany oraz alternatywne systemy obrotu). 

W ramach prowadzonego postępowania autoryzacyjnego, 
po stronie nadzorcy prowadzona była ocena ryzyka CCP. 

W ramach prowadzonej komunikacji z uczestnikami 
rozliczającymi w dniu 9 lipca 2021 r. przekazano informację 
o planowanych zmianach w komunikatach systemowych. 
Dodatkowo, we wrześniu 2021 r., w piśmie dot. wdrożeń 
w systemach Grupy KDPW, zaanonsowano termin 
uruchomienia nowej usługi - 25 kwietnia 2022 r., 
a szczegółową prezentację usługi omówiono w dniu 
8 listopada 2021 r., podczas dorocznego spotkania 
z uczestnikami. Kolejne spotkanie informacyjne dla 
klientów nowej usługi, zorganizowane zostało 
z udziałem BondSpot w dniu 10 grudnia 2021 r. 

Omówiono wówczas zmiany w sposobie rozliczeń 
transakcji warunkowych zawieranych na TBSP, zmiany 
formalno-prawne na TBSP, konfigurację profili działania 
oraz wymagania techniczne CCP i zasady prowadzenia 
testów. Następnie w dniu 30 grudnia 2021 r. na stronie 
internetowej KDPW_CCP opublikowano materiał dla 
uczestników opisujący proces rozliczenia i rozrachunku 
transakcji repo kierowanych z rynku TBSP do KDPW_CCP.
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5. 

Równocześnie prowadzono prace projektowe w obszarze 
zmian systemowych. Zakończono prace nad specyfikacją 
wymagań, a prace programistyczne podzielono na bloki 
tematyczne: rozliczenia, rozrachunek, zarządzanie 
ryzykiem, naliczanie depozytów zabezpieczających 
i wycena, raportowanie SFTR. 

Prowadzono prace w zakresie obsługi skrócenia repo, 
obsługi komunikatu z danymi o transakcjach repo, obsługi 
kuponów i opłat oraz obliczeń kapitału hipotetycznego dla 
repo. W dniu 22 listopada 2021 r. uczestnikom KDPW_CCP 
udostępniono środowisko testowe oraz rozpoczęto testy 
w zakresie rozliczeń i zarządzania ryzykiem dla repo, 
a także w zakresie raportowania transakcji SFTR. 

Ponadto, prowadzono rozmowy oraz ustalenia 
z przedstawicielami BondSpot w zakresie harmonogramu 
prac, testów, wspólnej parametryzacji transakcji 
i konfiguracji systemów oraz projektowanego rozwiązania 
do przekazywania transakcji z TBSP do KDPW_CCP.

Omawiano również zakres zmian w regulacjach BondSpot 
oraz terminarz notyfikowania nowej usługi po stronie 
BondSpot. 

Usługę uruchomiono 25 kwietnia 2022 r.
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5. 

5.2 Rozszerzenie systemowej obsługi rozliczeń i monitorowania transakcji 
zawartych w alternatywnych systemach obrotu

W dniach 17-18 kwietnia 2021 r. w ramach projektu 
dotyczącego rozszerzenia systemowej obsługi rozliczeń 
i monitorowania transakcji zawartych w alternatywnych 
systemach obrotu wdrożone zostały narzędzia, które 
pozwoliły na wyodrębnienie środków systemu 
gwarantowania rozliczeń dedykowanych obsłudze 
rozliczeń transakcji zawieranych w ASO i monitoring 
poziomu wykorzystania bufora transakcyjnego w tym 
obszarze. 

W ramach prac poprzedzających wdrożenie prowadzono 
prace projektowo-programistyczne, w tym dostosowania 
do nowej komunikacji w obszarze depozytów 
zabezpieczających umożliwiające efektywne reagowanie 
na zmiany wartości zabezpieczeń wymaganych przez 
KDPW_CCP. 

Do uczestników KDPW_CCP przekazano informacje 
dotyczące planowanych zmian w komunikatach 
systemowych służących przekazywaniu wartości 
wymaganych właściwych depozytów zabezpieczających 
i płatności z nimi związanych oraz informacje 
o planowanych zmianach w modelu obliczeń depozytów 
zabezpieczających w związku z wprowadzeniem 
depozytów dodatkowych, tzw. depozytów add-on. 

Od listopada 2020 r. prowadzono testy nowego 
monitoringu dla ASO z udziałem uczestników (złożone 
testy, w ramach bardzo wielu procesów). Do procedur 
wewnętrznych oraz instrukcji operacyjnych KDPW_CCP 
wprowadzono stosowne zmiany. 30 marca 2021 r. pismem 
do uczestników potwierdzono wdrożenie rozwiązania 
w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2021 r., 
a 6 kwietnia 2021 r. opublikowana została uchwała 
Zarządu dot. minimalnej wartości WDR dedykowanego 
rozliczeniom ASO (100.000 PLN).
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5.3 Przygotowanie KDPW_CCP do obsługi zadań wynikających z CSDR 
w zakresie dyscypliny rozrachunku

W dniach 17-18 kwietnia 2021 r. miało miejsce wdrożenie 
funkcjonalności wspomagających procesy rozrachunku, 
przewidzianych w pierwszym etapie dostosowań Grupy 
KDPW do wymogów rozporządzenia CSDR oraz 
standardów technicznych dotyczących dyscypliny 
rozrachunku, tj.: tolerance level, odwoływanie instrukcji 
rozrachunku, rozrachunek w częściach, oraz dodatkowo 
zmiany związanej z obsługą w zleceniu rozrachunku 
informacji Place of clearing. 

W ramach prac związanych z realizacją drugiego etapu 
projektu, w dniach 26 marca, 29 kwietnia, 17 czerwca, 
15 września oraz 16 grudnia 2021 r. zorganizowano kolejne 
spotkania grupy roboczej z udziałem przedstawicieli rynku 
(reprezentacja Izby Domów Maklerskich, Rady Banków 
Depozytariuszy, KDPW_CCP oraz KDPW), podczas których 
omawiano zakres dostosowań w zakresie dyscypliny 
rozrachunku oraz zagadnienia/funkcjonalności 
przewidziane do realizacji w ramach drugiego etapu. 

Podczas wrześniowego spotkania sygnalizowano również, 
że na forum europejskim toczą się dyskusje na temat 
ewentualnego opóźnienia wejścia w życie mechanizmów 
dot. operacji buy-in (mimo, że formalnie obowiązuje 
data 1.02.2022 r.). 

Ponadto, zakres zmian oraz termin dostosowania 
Grupy KDPW do wymogów rozporządzenia CSDR 
w zakresie dyscypliny rozrachunku omówiono w dniu 
8 listopada 2021 r., oraz w ramach spotkania w dniu 
15 grudnia 2021 r., podczas którego zaprezentowano 
uczestnikom zasady postępowania CCP w przypadku 
zakupu na otwartym rynku.

Równolegle prowadzono prace projektowe w obszarze 
zmian systemowych. W dniu 9 lipca 2021 r. do Uczestników 
KDPW_CCP przekazane zostały informacje dot. zmian, 
w tym opis procesu i wykorzystywanych komunikatów, 
w szczególności w odniesieniu do procesu pobierania 
i redystrybucji kar pieniężnych naliczonych za zawieszenie 
rozrachunku oraz przeprowadzenia transakcji odkupu 
papierów wartościowych lub/i wypłaty rekompensaty 
pieniężnej w związku z likwidacją nierozrachowanych 
pozycji. 

Następnie, zgodnie z harmonogramem, w dniu 
25 października 2021 r. rozpoczęto testy z uczestnikami 
KDPW_CCP i KDPW, a 20 grudnia 2021 r. w środowisku 
testowym udostępniono funkcjonalność odkupu 
za pośrednictwem aukcji, dostępną poprzez portal 
online.kdpw.pl w ramach usług KDPW_CCP.
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Mając na uwadze fakt, że KDPW_CCP będzie pobierać 
środki pieniężne z rachunku bankowego wskazanego 
przez uczestnika prowadzonego przez NBP w systemie 
SORBNET2 dla waluty PLN lub w systemie TARGET2 dla 
waluty EUR i następnie przekazywać pobrane środki na 
rachunki uczestników uprawnionych do otrzymania 
świadczeń związanych z obsługą kar pieniężnych, 
KDPW_CCP przekazało do NBP propozycje zmian 
w harmonogramie dnia rozrachunkowego w systemie 
płatniczym (Sorbnet2 i Target2), wprowadzające operacje 
związane z mechanizmem kar pieniężnych, które w dniu 
8 listopada 2021 r. zostały przez NBP zaakceptowane. 

Z uwagi na wydane przez ESMA w dniu 17 grudnia 2021 r. 
zalecenie dla nadzorców dotyczące powstrzymania się od 
wymagania dostosowania do obecnych wymogów CSDR 
w zakresie obligatoryjnego stosowaniem procedur odkupu 
papierów wartościowych na otwartym rynku (buy-in) do 
czasu wejścia w życie nowych regulacji, w dniu 1 lutego 
2022 r. w ramach zimowego okna wdrożeniowego 2022 r., 
w systemach KDPW_CCP zaimplementowane zostały 
jedynie zmiany dotyczące pobierania i redystrybucji kar 
pieniężnych przez KDPW_CCP na podstawie danych 
z KDPW wraz z zastosowaniem nowych, dedykowanych 
do tych operacji kodów w systemach płatniczych. 
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5.4 Dostosowanie regulacji i procedur KDPW_CCP na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP (recovery and resolution for CCPs), 
a także w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD)

W 2021 r. kontynuowano prace związane z dostosowaniem 
regulacji i procedur KDPW_CCP na potrzeby prowadzenia 
działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP. 

W związku z opublikowanymi w lipcu 2021 r. przez ESMA 
projektami rozporządzeń technicznych i wytycznych dot. 
kwestii planów naprawy CCP, podjęte zostały prace 
w zakresie analizy rozporządzenia dotyczącego 
prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP 
i implementacji przepisów do regulacji KDPW_CCP. 

Na potrzeby przygotowania zweryfikowanego planu 
naprawy przygotowano macierz obrazującą katalog 
scenariuszy stresowych, do których przypisano 
poszczególne ryzyka i ich źródła, wobec których mogą 
zostać uruchomione narzędzia naprawy. 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem treści nowej wersji 
planu naprawy dostosowanej do przepisów regulacji UE.
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5.5 Rozszerzenie usług KDPW_CCP dostępnych w GUI dla uczestników rozliczających 
o mechanizm aukcji instrumentów finansowych

W 2021 r. realizowano projekt mający na celu utworzenie 
nowej funkcjonalności dostępnej poprzez portal 
online.kdpw.pl w ramach usług KDPW_CCP dla 
uczestników rozliczających dot. mechanizmu aukcji 
instrumentów finansowych. 

Ze względu na obsługiwane przez KDPW_CCP trzy 
fundusze zabezpieczające, moduł aukcji tworzony jest 
jednocześnie dla trzech obszarów: rynku regulowanego, 
ASO i OTC. Przyjęto, że moduł aukcji prezentować będzie 
oferty wystawione przez KDPW_CCP, umożliwi akceptację 
całości lub części oferty, udostępni wyniki aukcji oraz 
umożliwi pobranie/ przeglądanie komunikatów 
generowanych w procesie. 

W 2021 r. wykonano prace deweloperskie w zakresie funkcji 
bazowych dla modułów aukcji dla rynku regulowanego 
i ASO. Następnie prace skoncentrowano na wytworzeniu 
komponentu w kdpw_stream dot. obsługi buy-in, obsługi 
niewypłacalności, tworzeniu nowego systemu do obsługi 
ofert, interfejsu wewnętrznego do obsługi transakcji oraz 
interfejsu dla uczestników. 

W dniu 20 grudnia 2021 r. rozpoczęto testy z uczestnikami 
w obszarze pierwszego z modułów - aukcji dla papierów 
wartościowych pod dyscyplinę rozrachunku CSDR. 
Dodatkowo, na stronie internetowej KDPW_CCP 
udostępniono materiał dla uczestników rozliczających 
prezentujący moduł aukcji przeznaczony do realizacji 
procesu obsługi ofert zakupu papierów wartościowych 
przez KDPW_CCP. 

Należy zauważyć, że funkcjonalność aukcji poprzez portal 
online.kdpw.pl udostępniana będzie zgodnie z postępem 
realizacji zadań w projektach/obszarach powiązanych: 
rynek regulowany (buy-in pod dyscyplinę rozrachunku 
CSDR), ASO (repo), OTC. Nowe rozwiązanie docelowo 
umożliwi także efektywną systemowo i czasowo obsługę 
zamykania pozycji rozliczeniowej niewypłacalnych 
uczestników rozliczających, sprawne przeprowadzanie 
testów niewypłacalności uczestników rozliczających ze 
wskazaniem konsekwencji finansowych w różnych 
obszarach działalności. 
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5.6 Modernizacja systemu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym 
w związku z realizacją zaleceń walidacyjnych 

W 2021 r. kontynuowano prace projektowe nad 
wprowadzeniem dodatkowych komponentów systemu 
zarządzania ryzykiem. Na podstawie rekomendacji 
wydanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzonych 
stosownymi analizami, uznając, że obecny model 
obliczania depozytów zabezpieczających oparty o depozyty 
zabezpieczające SPAN oraz wyrównanie do rynku nie 
adresuje wymagania dotyczącego zarządzania ryzykiem 
korelacji (wrong way risk) oraz płynności i koncentracji 
(liquidity and concentration risk), w KDPW_CCP 
opracowano model zarządzania powyższymi rodzajami 
ryzyka, zakładający że aktualnie wymagane depozyty 
zabezpieczające zostaną powiększone o dodatkowe 
depozyty, tzw. depozyty add-on. 

Wdrożenie nowego modelu zarządzania ryzykiem 
uwarunkowane jest uzyskaniem stosownych zezwoleń 
wymaganych przy procedowaniu istotnej zmiany zgodnie 
z art. 49 zmienionego rozporządzenia EMIR. 
Mając powyższe na uwadze, w 2021 r. główną uwagę 
skupiono na zadaniach z obszaru regulacyjnego oraz 
obszaru związanego z uzyskaniem stosownych zezwoleń. 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Ryzyka oraz 
po zaprezentowaniu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 
KDPW_CCP w dniu 17 lutego 2021 r. informacji na temat 
implementacji istotnych zmian w modelach wyznaczania 
depozytów zabezpieczających, w dniu 2 marca 2021 r. 
do KNF i ESMA przekazano wnioski o walidację zmian 
w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających 

wraz ze zmienianymi w tym zakresie procedurami 
z zakresu ryzyka, wynikami analiz, raportem z walidacji 
oraz projektem zmian w Regulaminie rozliczeń transakcji 
(obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasad 
Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany). 

W tym samym dniu do KNF przekazany został wniosek 
o zatwierdzenie zmian w Regulaminie rozliczeń transakcji 
(obrót zorganizowany) dokonanych uchwałami nr: 
53/461/20 i 70/478/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP, 
które mają na celu naliczanie w ramach właściwego 
depozytu zabezpieczającego wymagania związanego 
z występowaniem ryzyka z tytułu tzw. wrong way risk
oraz z tytułu koncentracji i płynności tzw. liquidity and 
concentration (LCRM). 

Następnie w okresie od marca do lipca 2021 r. prowadzono 
korespondencję z KNF i ESMA w zakresie przekazanych 
wniosków, a w dniu 27 września 2021 r., zarówno ESMA 
jak i KNF dokonały stwierdzenia kompletności wniosków 
KDPW_CCP o walidację zmian w modelach wyznaczania 
depozytów zabezpieczających. 

W obszarze procedowanych zmian do Regulaminu 
rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), w dniu 
22 września 2021 r. KNF zwróciła się do Prezesa NBP 
o wyrażenie opinii w przedmiocie wniosku KDPW_CCP 
o zatwierdzenie zmian, a w dniu 21 października 2021 r. 
Prezes NBP wydał opinię pozytywną. 
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W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Kolegium 
nadzorczego podczas którego zaprezentowano zmiany 
modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku 
z wprowadzeniem depozytów dodatkowych. 

Następnie, w dniu 26 stycznia 2022 r. Komisja Nadzoru 
Finansowego wydała pozytywną decyzję w sprawie 
walidacji istotnej zmiany, tzn. wprowadzenia depozytów 
add-on.

W obszarze zmian systemowych kontynuowano testy 
akceptacyjne zmodyfikowanych funkcji systemu 
kdpw_stream w zakresie obliczeń wpłat do funduszu oraz 
monitorowania limitów transakcyjnych w czasie trwania 
sesji giełdowej. 

Od maja 2021 r. uczestnikom KDPW_CCP udostępniono 
do testów komunikaty zawierające obliczenia depozytów 
add-on. Następnie wprowadzono korekty w zakresie 
obliczania depozytu za spread, będącego komponentem 
depozytu na płynność i koncentrację (LCRM), 
a także przygotowano oprogramowanie obliczające 
depozyt na płynność i koncentrację dla transakcji 
warunkowych typu repo. 

W związku ze zmianami w zakresie repo wszystkie 
elementy wytworzonego dotychczas oprogramowania 
wymagały ponownego przetestowania. W trakcie 
tworzenia nowego rozwiązania, szczególną uwagę 
skupiono na konsultacjach nowego modelu zarządzania 
ryzykiem z uczestnikami rynku. 

W ramach uzgodnień przeprowadzonych przez 
Departament Firm Inwestycyjnych KNF, Izbę Domów 
Maklerskich oraz KDPW_CCP wypracowana została 
propozycja zmian do przepisów par. 71 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu 
i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, 
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie 
zabezpieczenia depozytów add-on wymaganych od 
klientów środkami własnymi firmy inwestycyjnej 
(rozporządzenie przyjęte zostało 14 grudnia 2021 r. a termin 
wejścia w życie ustalony został na 28 lutego 2022 r.).

Informację o planowanym terminie wdrożenia depozytów 
zabezpieczających add-on przekazano uczestnikom 
KDPW_CCP w ramach wrześniowego pisma w sprawie 
zmian w systemach informatycznych GK KDPW 
zaplanowanych na rok 2022, a dodatkowo zakres zmian 
oraz przewidywany harmonogram wdrożenia omówiono 
podczas dorocznego spotkania z uczestnikami, w dniu 
8 listopada 2021 r. Wdrożenie depozytów zabezpieczających 
add-on nastąpiło w ramach wiosennego okna 
wdrożeniowego w terminie 23-24 kwietnia 2022 r.
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5.7 Dostosowanie obliczeń kapitału hipotetycznego do zmian wprowadzanych w ramach UE

W dniu 28 czerwca 2021 r. dostosowano obliczenia kapitału 
hipotetycznego w systemie kdpw_stream do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/876 z dnia 20 maja 2019 r., zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania 
netto, wymogów w zakresie funduszy własnych 
i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego 
kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec 
kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych 
ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości 
i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012. 

W ramach rozwiązań systemowych przygotowano 
oprogramowanie służące do wyznaczania kapitału 
hipotetycznego wg zmienionej metodyki, nowe raporty 
z informacją o kapitale hipotetycznym generowane 
z kdpw_stream oraz prezentowane w GUI wewnętrznym, 
a także nowy zbiór z pozycjami OTC. 

W dniu 10 czerwca 2021 r. uczestnicy rozliczający 
KDPW_CCP zostali poinformowani o zmianie metodyki 
wyznaczania kapitału hipotetycznego, która weszła 
w życie z końcem czerwca 2021 r. oraz dodatkowo zostały 
im udostępnione informacje o kapitale hipotetycznym 
wyznaczonym na 31 maja 2021 r. 

Po pozytywnych testach akceptacyjnych obliczeń kapitału 
hipotetycznego w zakresie rynku regulowanego i OTC, 
w dniu 25 czerwca 2021 r. nastąpiło wdrożenie 
oprogramowania umożliwiającego przeglądanie, 
konfigurowanie i ręczne uruchamianie obliczeń kapitału 
hipotetycznego do środowiska produkcyjnego. 

Ponadto do nowych regulacji europejskich dostosowana 
została Procedura wyznaczania kapitału hipotetycznego, 
która po pozytywnej opinii Komitetu do Spraw Ryzyka 
została przyjęta decyzją Zarządu KDPW_CCP oraz weszła 
w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.  
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5.8 Rozszerzenie usługi raportowania z KDPW_CCP do KDPW_TR zgodnie z wymogami ESMA

8 marca 2021 r. w systemie kdpw_stream wdrożono 
nowe funkcjonalności w zakresie raportowania transakcji. 
Zmiany dotyczyły zgłaszania transakcji pochodnych ETD 
i OTC z pozycją instrumentów finansowych dla podmiotów 
zobowiązanych do raportowania, w ramach oferowanej 
przez KDPW_CCP usługi zgłaszania informacji 
o transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji 
prowadzonego przez KDPW na zlecenie uczestników 
rozliczających (UR), a także delegowania raportowania za 
pośrednictwem UR w imieniu klientów UR i podmiotów 
zawierających transakcje pochodne na zlecenie ich 
klientów. 

Wdrożenie połączono z wprowadzeniem nowej tabeli 
walidacji, która opublikowana została przez ESMA w dniu 
10 września 2020 r. z datą obowiązywania od 8 marca 
2021 r. 

W ramach prac projektowo-programistycznych 
poprzedzających wdrożenie opracowano w systemie 
kdpw_stream narzędzia umożliwiające gromadzenia 
transakcji pochodnych ETD i OTC do dalszego zgłaszania 
do repozytorium; moduł zgłaszania transakcji trade by 
trade i budowania pozycji w kdpw_stream na parę 
kontrahentów oraz na typ instrumentu pochodnego; 

oprogramowanie do obsługi raportów z rekoncyliacji; 
oprogramowanie do przeprowadzenia procesu migracji 
raportów do nowego systemu raportującego wraz 
z obsługą komunikacji z RT. 

W lutym 2021 r. do ESMA i uczestników rozliczających 
przesłana została informacja o przyjętym rozwiązaniu 
w zakresie raportowania oraz o zachowaniu transakcji 
historycznych.

Zmiany wprowadzono w następstwie wytycznych ESMA, 
w zakresie uregulowanym rozporządzeniem EMIR, 
dotyczących raportowania transakcji pochodnych ETD 
i OTC z pozycją instrumentów finansowych dla podmiotów 
zobowiązanych do raportowania. 
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5.9 Rozwój systemu rozliczeń kdpw_stream dla transakcji OTC

W 2021 r., w ramach rozwoju systemu rozliczeń 
kdpw_stream w obszarach umożliwiających kompleksową 
obsługę procesów dotyczących rozliczenia i raportowania 
transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, 
prowadzono prace projektowo-programistyczne oraz 
informowano uczestników o przyjętym harmonogramie 
oraz o zakresie zmian systemowych. 

W dniu 9 lipca 2021 r. do uczestników KDPW_CCP 
przekazana została zaktualizowana specyfikacja wymagań 
do zbudowania z kdpw_stream komunikacji w obszarach: 
aukcji, terminacji, zapytania o wartość wyceny i depozytów 
zabezpieczających, predefiniowanych raportów dot. m.in. 
transakcji, płatności i zabezpieczeń.

Równocześnie prowadzono prace projektowo-
programistyczne w zakresie integracji rozliczeń transakcji 
OTC w systemie kdpw_stream z nowymi i obecnymi 
modułami kdpw_stream oraz w zakresie oprogramowania: 
dla obsługi portingu transakcji i zabezpieczeń z poziomu 
kdpw_stream oraz kompresji transakcji na poziomie konta 
rozliczeniowego uczestnika (risk free netting). 

Rozpoczęto także prace nad integracją modułu rozliczeń 
z modułem zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez 
tzw. kalkulator (oszacowanie ryzyka transakcji i podjęcie 
decyzji o przyjęciu transakcji do rozliczenia), ponadto 
kontynuowano prace nad modułem dla aukcji.

We wrześniu 2021 r., w ramach pisma corocznie 
przekazywanego do uczestników dot. wdrożeń 
w systemach Grupy KDPW, przekazano informację 
o terminie włączenia rozliczeń i zarządzania ryzykiem 
dla transakcji OTC do systemu kdpw_stream 
- 22-23 października 2022 r., a podczas dorocznego 
spotkania z uczestnikami w dniu 8 listopada 2021 r. 
szczegółowo omówiono zakres zmian. 

Potwierdzono, że w ramach rozwoju systemu dla transakcji 
OTC wprowadzone zostaną m.in. nowe rozwiązania 
w obszarze komunikacji z uczestnikami, wykorzystujące 
komunikaty systemowe w standardzie FpML oraz 
komunikaty systemowe dostosowane do wdrażanych 
funkcjonalności zgodnie z obserwacjami efektywności tych 
procesów i wnioskami Uczestników. 

Zmianie ulegną komunikaty dotyczące w szczególności: 
płatności z tytułu depozytów zabezpieczających 
i pozostałych komponentów rozliczeń OTC, obsługi tzw. 
„raportów na żądanie” oraz obsługi procesu aukcji, 
terminacji i portingu instrumentów OTC.
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5. 

5.10 Rozwój systemu zarządzania ryzykiem dla transakcji OTC

W 2021 r., w ramach prac nad rozwojem systemu 
zarządzania ryzykiem dla transakcji OTC, prace projektowe 
realizowano równolegle do prac w ramach projektu 4.1, 
zgodnie z uwspólnionym harmonogramem prac dla obu 
projektów. 

W ramach informowania uczestników o planowanych 
zmianach, w dniu 9 lipca 2021 r. przekazana została, 
zaktualizowana specyfikacja wymagań w zakresie: zmiany 
związanej z obsługą komunikatu prezentującego płatności 
z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych 
komponentów rozliczeń OTC (colr.mrg.003.03), 
komunikatów związanych z obsługą tzw. raportów na 
żądanie (zastąpienie komunikatów z grupy Z) oraz zmian 
związanych z obsługą aukcji. 

Dodatkowo, dokumentacja zmian zamieszczona została na 
stronie internetowej KDPW_CCP, gdzie sukcesywnie 
dołączano zasady i przykłady wypełniania struktur 
komunikatów. 

Jednocześnie kontynuowano prace projektowo-
programistyczne w zakresie obliczania komponentów 
rozliczeń, depozytów zabezpieczających, obliczania wpłat 
do funduszu zabezpieczającego OTC, wykonywania 
obliczeń programu testów (backtestów, testów wrażliwości) 
oraz obsługi procesów końca dnia i raportowania do 
uczestników rozliczających. Kontynuowano testowanie 
oprogramowanych funkcjonalności. 

Zakończono również prace nad specyfikacją wymagań 
w zakresie obliczenia wrażliwości portfela, wyznaczania 
transakcji zabezpieczających ryzyko portfela (hedging), 
wykonywana obliczeń i analizy koncentracji pozycji oraz 
obsługi procesu niewypłacalności (przygotowanie funkcji 
obliczeniowych dot. aukcji). Ponadto doprecyzowano 
specyfikację wymagań na styku obsługi transakcji 
i zarządzania ryzykiem (opracowano opis modelu przyjęcia 
transakcji do rozliczenia uwzględniający nowy element 
procesu jaki stanowi tzw. kolejkowanie i jego konsekwencje 
oraz przetwarzanie transakcji w paczkach dla portingu, 
what if i aukcji). 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektów 4.1 i 4.2, 
udostępnienie środowiska testowego oraz rozpoczęcie 
testów z udziałem uczestników zaplanowano od 1 kwietnia 
2022 r., rozpoczęcie testów w zakresie aukcji OTC - od 1 lipca 
2022 r., natomiast włączenie rozliczeń i zarządzania 
ryzykiem dla transakcji OTC do systemu kdpw_stream 
nastąpi w ramach jesiennego okna wdrożeniowego 2022 r. 
tj. w dniach 22-23 października 2022 r.

Nowy system dedykowany rozliczeniom derywatów OTC 
pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług 
rozliczeniowych (standaryzacja komunikatów, szybkość 
działania, efektywna implementacja przyszłych zmian), 
a także wpłynie na efektywność i elastyczność rozwiązań 
w zakresie usług rozliczeniowych.
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Główny przekaz działań informacyjnych, promocyjnych 
i edukacyjnych w 2021 r. nakierowany był na umocnienie 
pozycji KDPW_CCP jako kluczowego dostawcy usług 
rozliczeniowych dla rynku regulowanego oraz OTC.

Izba rozliczeniowa była partnerem Gali Byki i Niedźwiedzie, 
organizowanej przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów 
„Parkiet”, w ramach której przedstawiciel Zarządu wziął 
udział w debacie pt. „Finansowy rynek przyszłości”.

W minionym roku, z uwagi na trwającą pandemię, nie 
odbyło się wiele konferencji oraz wydarzeń, w których 
zwyczajowo uczestniczyli przedstawiciele KDPW_CCP.

W 2021 r. usługi izby promowane były na rynku 
międzynarodowym: w portalu risk.net przeprowadzono 
kampanię reklamową z przekierowaniem na strony 
internetowe KDPW_CCP. Informacje o izbie rozliczeniowej 
były także przedmiotem wspólnej z KDPW reklamy 
zamieszczonej w okolicznościowym albumie, wydanym 
z okazji 10. rocznicy powstania ESMA.

W ramach współpracy z organizatorami konferencji, 
seminariów i innych wydarzeń rynkowych informacje 
o usługach oferowanych przez Krajowy Depozyt oraz izbę 
rozliczeniową KDPW_CCP były prezentowane w formie 
opisowej lub reklam. 

Informacje o działalności izby, jej usługach prezentowane 
były także na stronie internetowej izby oraz w kanałach 
mediów społecznościowych Grupy KDPW. 
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W 2022 r. sposób i zakres usług wykonywanych przez KDPW_CCP oraz infrastruktura organizacyjno-techniczna 
będą rozwijane zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi określonymi w Strategii Grupy KDPW na lata 2020-2024, 
w zakresie dotyczącym KDPW_CCP, w tym poprzez realizację projektów określanych w Planie działalności KDPW_CCP 
na rok 2022. 

Wśród projektów o najwyższym priorytecie w planie działalności na 2022 r. należy wymienić: 

• Przygotowanie KDPW_CCP do świadczenia usługi 
rozliczeń transakcji warunkowych w segmencie rynku 
ASO dla obrotu zorganizowanego.

• Przygotowanie KDPW_CCP do obsługi zadań 
wynikających z rozporządzenia CSDR w zakresie 
dyscypliny rozrachunku.

• Dostosowanie regulacji i procedur KDPW_CCP 
na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do CCP (recovery and resolution 
for CCPs), a także w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). 

• Rozszerzenie usług KDPW_CCP dostępnych 
w GUI dla uczestników rozliczających o mechanizm 
aukcji instrumentów finansowych.

• Rozwój systemu rozliczeń transakcji OTC.

• Rozwój systemu zarządzania ryzykiem 
dla transakcji OTC.
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STAN NA DZIEŃ 
31.12.2021

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

124 405 472,24

3 434 854,99

0,00

3 434 854,99

0,00

142 374,91

142 374,91

0,00

10 829,34

2 255,77

123 420,02

5 869,78

0,00

138 017 480,42

1 400 739,66

0,00

1 400 739,66

0,00

16 446,03

16 446,03

0,00

10 069,05

1 700,10

0,00

4 676,88

0,00

AKTYWA TRWAŁE

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

– urządzenia techniczne i maszyny

– środki transportu

– inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

AKTYWA
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STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
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NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

AKTYWA

119 854 607,50

119 854 607,50

0,00

0,00

0,00

119 854 607,50

0,00

119 854 607,50

973 634,84

737 971,16

235 663,68

134 398 878,00

134 398 878,00

0,00

0,00

0,00

134 398 878,00

0,00

134 398 878,00

2 201 416,73

2 201 416,73

0,00

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

w  jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe
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31.12.2021

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

AKTYWA

138 425 118,83

77 703 953,46

0,00

0,00

0,00

0,00

77 703 953,46

5 714 294,07

5 714 294,07

32 532,73

71 957 126,66

122 989 253,79

34 614 133,31

0,00

0,00

0,00

0,00

34 614 133,31

4 584 443,82

4 584 443,82

21 772,49

30 007 917,00

AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

inne

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

inne
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STAN NA DZIEŃ 
31.12.2021

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

AKTYWA

60 030 424,88

60 030 424,88

0,00

0,00

8 350 320,00

8 350 320,00

0,00

51 680 104,88

51 680 104,88

0,00

0,00

690 740,49

2 508 954 926,68

87 764 816,28

87 764 816,28

0,00

0,00

39 812 124,90

39 812 124,90

0,00

47 952 691,38

47 952 691,38

0,00

0,00

610 304,20

2 562 823 713,86

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

- inne papiery wartościowe

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

INNE AKTYWA

AKTYWA RAZEM 2 823 830 448,07 2 771 785 517,75
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31.12.2021

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

247 169 490,12

190 000 000,00

4 061 074,70

2 858 340,60

30 747 659,54

13 104 909,59

6 991 899,21

1 184 788,33

4 928 222,05

0,00

6 397 505,69

251 580 392,10

190 000 000,00

4 572 875,16

-6 498 888,83

34 493 364,77

15 104 909,59

6 533 837,91

283 449,44

8 287 622,24

0,00

13 908 131,41

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Kapitał rezerwowy na pokrycie strat powstałych 
w razie niewykonania przez uczestników zobowiązań 
wynikających z transakcji przyjętych przez Spółkę 
do rozliczenia (zasób celowy), w tym:

Kapitał rezerwowy - zasób celowy

- część zasobu celowego proporcjonalna do wielkości 
  funduszu rozliczeniowego

- część zasobu celowego proporcjonalna do wielkości 
  funduszu zabezpieczającego ASO 

- część zasobu celowego proporcjonalna do wielkości 
  funduszu zabezpieczającego OTC

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

PASYWA
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BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
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9. 

15 661 100,95

6 476 276,19

936 984,27

2 863 911,50

1 586 450,00

1 277 461,50

2 675 380,42

2 675 380,42

1 576 645,82

1 576 645,82

1 576 645,82

9 426 342,11

3 188 203,47

352 155,90

2 785 256,97

1 470 638,00

1 314 618,97

50 790,60

50 790,60

0,00

0,00

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- krótkoterminowa

Zobowiązania długoterminowe

Wobec powiązanych jednostek

inne zobowiązania finansowe 

PASYWA
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STAN NA DZIEŃ 
31.12.2021

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2020

BILANS 
SPORZĄDZONY 
NA DZIEŃ 
31 GRUDNIA 
2021 R.

9. 

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

inne zobowiązania finansowe 

Wobec pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

INNE PASYWA

6 238 138,64

3 724 709,62

2 148 063,78

2 148 063,78

1 576 645,84

1 905 475,61

56 525,52

56 525,52

1 826 042,33

0,00

22 907,76

607 953,41

0,00

2 562 823 713,86

7 608 178,94

5 171 033,39

2 822 656,19

2 822 656,19

2 348 377,20

1 909 154,53

194 186,41

194 186,41

1 707 451,32

0,00

7 516,80

527 991,02

0,00

2 508 954 926,68

PASYWA RAZEM 2 823 830 448,07 2 771 785 517,75
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RACHUNEK 
ZYSKÓW 
I STRAT
ZA OKRES 
01.01.2021-
31.12.2021

10. 

01.01.2021 
– 31.12.2021

01.01.2020 
– 31.12.2020

42 147 377,50

0,00

42 147 377,50

33 162 637,78

2 395 892,89

58 545,81

20 525 315,56

2 152 198,34

5 858 828,90

1 571 031,35

702 140,71

600 824,93

8 984 739,72

45 299 183,92

0,00

45 299 183,92

33 187 735,64

2 118 736,20

46 484,97

20 732 887,16

2 252 626,53

5 537 445,96

1 819 156,13

703 110,88

680 398,69

12 111 448,28

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

Pozostałe koszty rodzajowe

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 
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RACHUNEK 
ZYSKÓW 
I STRAT
ZA OKRES 
01.01.2021-
31.12.2021

10. 

01.01.2021 
– 31.12.2021

01.01.2020 
– 31.12.2020

8 984 739,72

45 806,28

3 439,00

42 367,28

302 195,00

302 195,00

8 728 351,00

12 111 448,28

59 907,62

26 237,55

33 670,07

32 245,34

32 245,34

12 139 110,56

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
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RACHUNEK 
ZYSKÓW 
I STRAT
ZA OKRES 
01.01.2021-
31.12.2021

10. 

01.01.2021 
– 31.12.2021

01.01.2020 
– 31.12.2020

8 728 351,00

3 011 439,68

3 011 401,43

0,00

38,25

429 383,64

408 369,54

235 581,14

21 014,10

11 310 407,04

4 912 901,35

12 139 110,56

2 548 861,90

2 376 068,08

0,00

172 793,82

151 663,33

104 704,37

104 660,37

46 958,96

14 536 309,13

628 177,72

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Przychody finansowe

Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

Inne

ZYSK (STRATA) BRUTTO

Podatek dochodowy

6 397 505,6913 908 131,41ZYSK (STRATA) NETTO 
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SPRAWOZDANIE 
BIEGŁEGO 
REWIDENTA 

11. 
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SPRAWOZDANIE 
BIEGŁEGO 
REWIDENTA 

11. 
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