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Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło gościć Was na czwartej edycji Fund Industry Summit. Wasza liczna obecność jest nie tylko
dowodem na to, że rynek funduszy inwestycyjnych potrzebuje takiego wydarzenia jak dzisiejsza konferencja, ale
również wyrazem dużego zaufania dla nas samych.
Ostatnich dwanaście miesięcy to okres znaczących zmian na runku funduszy inwestycyjnych. Poza pojawieniem się
nowych podmiotów, byliśmy świadkami kilku przejęć. Duże zmiany objęły również Fund Industry Support.
Z początkiem tego roku ze smutkiem odebraliśmy wiadomość o zawieszeniu działalności FIS. Informacje publikowane
w serwisie oraz szkolenia, w których uczestniczyliśmy były dla nas niejednokrotnie cenną porcją wiedzy. Gdy kilka
miesięcy później zaproponowano nam pokierowanie pracami spółki, nie wahaliśmy zbyt długo.
Dziesiątki spotkań, jeszcze większa liczba wymienionych maili oraz ogromne wsparcie ze strony dotychczasowych
właścicieli, pozwoliły nam na płynne przejęcie sterów. Efektem naszej kilkumiesięcznej pracy jest dzisiejsza
konferencja Fund Industry Summit 2017. Wierzymy, że zaproponowane przez nas prelekcje i panele dyskusyjne
sprostają Państwa oczekiwaniom i będą inspiracją do wprowadzania nowych rozwiązań w nadchodzącym, pełnym
wyzwań czasie na rynku funduszy inwestycyjnych.
Już teraz zdradzamy, o czym będziecie mogli Państwo dzisiaj usłyszeć.
Rok 2016 upłynął pod znakiem dostosowywania działalności do wymogów dyrektywy ZAFI. Największe zmiany
objęły wówczas depozytariuszy. Jak radzą sobie oni w aktualnej rzeczywistości oraz jak wyglądają zagraniczne
doświadczenia związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy? O tym dowiemy się z bloku tematycznego poświęconego
depozytariuszom.
W dzisiejszym dniu nie zabraknie również miejsca poświęconego reformie emerytalnej. Zapowiadane od kilku
miesięcy zmiany w swoim pierwotnym kształcie zrewolucjonizować miały nie tylko działalność OFE, ale również
funduszy inwestycyjnych. O tym, jak jest dzisiaj dowiemy się z panelu współtworzonego z przedstawicielami Izby
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Fund Industry Summit to także tematyka związana z HR oraz podnoszeniem konkurencyjności. Mechanizmom
pozyskiwania nowych pracowników oraz wynikom z dotychczas przeprowadzonych analiz płacowych TFI poświęcony
zostanie panel naszego długoletniego partnera.
Tegoroczna edycja konferencji to także nowe technologie. O tym, jaką rolę mogą one odegrać w działalności związanej
z tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi dowiemy się z bloków tematycznych poświęconych
Smart Data oraz FinTech.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej konferencji.
Zapraszamy również do lektury biuletynu, którego zawartość znacząco wykracza poza katalog tematów poruszanych
w trakcie konferencji.

Justyna Krawczyk
Krzysztof Szachogłuchowicz
Zespół Fund Industry Support
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okiem budowniczych Pekao FS

R

óżne koleje losu targały rynkiem funduszy inwestycyjnych przez ostatnie 25 lat, ale jedno pozostawało niezmienne – by oferować
klientom ciekawe, różnorodne produkty, niezbędne jest zaplecze w postaci agenta transferowego, który zrozumie i sprosta stawianym wyzwaniom zarówno od strony technologicznej, jak i na poziomie współpracy międzyludzkiej.

Kiedy Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Pioneer oferowało Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy pionierom
zbiorowego inwestowania w Polsce, jego obsługą zajął się pierwszy polski agent transferowy – obecnie Pekao Financial Services Sp. z o.o.
TA K H A R T O WA Ł A S I Ę S TA L
Nasz najstarszy stażem pracownik jest z nami od samego

Pierwsze procesowania wyglądały jednak zgoła odmiennie.

początku, łatwo więc dotrzeć do przekazu z pierwszej ręki, jak

Pierwotny system, który powstał jeszcze na bazie systemów taśmo-

wyglądały narodziny i szczenięce lata polskiego rynku inwesty-

wych i odwzorowywał ich procedury działania, wymagał dla nanie-

cyjnego. Ekstremalne doświadczenia budują szczególny rodzaj

sienia dowolnej poprawki przeprocesowania całości. Procesowanie

porozumienia, dlatego nasza załoga, której średni staż pracy

i tworzenie kopii zapasowej trwało całą noc: kilka godzin przetwa-

w Pekao FS wynosi obecnie 12 lat, stanowi zgraną drużynę.

rzania, kilka godzin przygotowania backupu, kilka godzin nagrywania

Teraz zespół liczy niecałe 160 osób. W początkowym okresie

na taśmę 8 mm.

działalności zatrudnienie rosło lawinowo – z kilkunastu osób
zatrudnionych pierwszej jesieni w kilka miesięcy później zrobiła

Tymczasem na tyłach willi – naszej siedziby – było boisko. Kiedy

się blisko setka. Wilanowski segment, w którym zaczynaliśmy,

trzeba było przeczekać wiele godzin przetwarzania, chodziliśmy

z dnia na dzień stawał się za ciasny, więc przebijano przejścia do

tam grać w piłkę. Brakowało wprawdzie kantyny na wzór tej giganta

segmentów sąsiednich.

z Doliny Krzemowej, firma jednak zapewniała pracownikom dowo-

Z długiego stażu pracowników firmie technologicznej łatwo

żone posiłki.

poczynić zarzut, traktując go jako obciążenie dla jej nowoczesności. My postrzegamy go jednak jako zaletę i nasz atut.

MILION W SOBOTĘ

Doświadczenie w przejściu przez różnorodne przemiany rynku

Zlecenia składane online, czy to indywidualnie, czy za pośrednictwem

buduje wzajemne zaufanie i przekonanie, że znajdziemy odpo-

dystrybutora, to obecnie codzienność. Automatyczna walidacja,

wiedź na każde wyzwanie.

sprawdzająca nie tylko fakt wypełnienia wymaganych pól, ale także
ich zgodność z formatami i wcześniejszymi zapisami, wyklucza wiele
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możliwych błędów i pomyłek. Fundusze walczą o upraszczanie for-

Dziś sprocesowanie każdego dnia kilkudziesięciu tysięcy trans-

mularzy, podczas gdy nadzorca dokłada coraz to więcej wymagań.

akcji zajmuje minuty, a pojedynczy błąd nie zatrzymuje całego

Tymczasem jeszcze nie tak dawno to wszystko przecież działo się

procesu. Nadzór może być wykonywany zdalnie i nikt w środku

na samokopiującym papierze: kopia dla agenta, kopia dla uczestnika,

nocy nie musi przyjeżdżać na ratunek wstrzymanej transakcji.

kopia dla dystrybutora…

W pierwszych latach naszej działalności większość procesów pro-

25 lat temu ciężar zapewnienia jakości leżał dosłownie w rękach

wadzona była, oczywiście, manualnie. Kiedy sterty zleceń piętrzyły

pracowników, jednak nie mniej nam na niej zależało. Procedury,

się na biurkach i parapetach i nie starczało dnia na ich wprowa-

dziś wykonywane przez system, musiały być realizowane ma-

dzenie, przodownicy pracy mogli otrzymać milion złotych premii

nualnie. Wprowadzane zlecenia dzielone były na paczki, a prawi-

za wprowadzenie dodatkowych 300 zleceń w sobotę. Krokiem

dłowość wprowadzenia poszczególnych transakcji mierzono sumą

milowym było wprowadzenie w 2005 r. front-scanningu i oparcie

każdej z nich. Proces był żmudny i czasochłonny, więc by informa-

obróbki dokumentów o ich obrazy. Kolejnym, wdrożenie obsługi

cja z błędami nie trafiała do klienta, wydrukowane potwierdzenia

zleceń na podstawie plików, a następnie CRM, eliminującego we-

czekały na wysyłkę, póki transakcja nie została sprawdzona.

wnętrzny obieg fizycznych dokumentów i wiekową bazę zgłoszeń

W przypadku znalezienia błędu, odpowiednie potwierdzenie było

opartą o Access, rejestrującą wcześniej (jakżeby: ręcznie!) wszyst-

wyławiane ze sterty, a transakcja poprawiana. Dopiero wówczas

kie interwencje do zleceń, zapytania i reklamacje klientów. Papiery

dokument wędrował do uczestnika.

przestały zaścielać biurka.

Dziś błędy to margines, mierzony w ułamkach promili aktywów,

Za każdym razem, kiedy rozpędzona hossa na GPW przyprawia-

które obsługujemy. Na drugim końcu skali są wyniki dorocznych

ła inwestorów o zawrót głowy zasypywała nas lawina zleceń.

badań satysfakcji naszych klientów, pokazujące, że spełniamy de-

W jeden miesiąc 1994 r. przez ręce naszych pracowników przeszło

finicję idealnego agenta transferowego w ponad 95%. Brakujące 5%

ponad 250 tysięcy dyspozycji. W 2001 r. inwestorzy próbowali

daje nam motywację do rozwoju.

zdążyć przed podatkiem Belki. W maju 2007 r. plik ze zleceniami
nabycia w MIŚiach przekroczył dostępną pojemność serwera.

NA NOWE ĆWIERĆWIECZE

Obecnie dzięki automatyzacji i zrównolegleniu procesów wahnięcia

Nadzór rynkowy dba, by uczestnicy byli coraz lepiej chronieni,

wolumenów nie są odczuwalne. Coraz mniej jest operacji wyma-

a Towarzystwa i ich agenci nie nudzili się. Przygotowujemy sys-

gających manualnej obsługi, większość człowiek tylko nadzoruje.

temy tak, by wdrożenia oparte były głównie na parametryzacji,

W jednym pozostaje jednak niezastąpiony – w utrzymaniu bliskiej,

zawsze znajdzie się jednak zadanie wymagające nowego oprogra-

aktywnej relacji z klientem.

mowania. Dlatego systemy projektujemy modułowo, by uniknąć
nakładek i karkołomnych integracji.

FA C H W R Ę K A C H

Ledwie przycichła dyskusja dotycząca wytycznych IT, a już rynek żyje

Nasz obecny system zapewnienia jakości działa na wielu płasz-

nowymi regulacjami MIFID i AML i żywo dyskutuje o potencjalnym

czyznach. Zaczynając od automatycznej walidacji wprowadzanych

wpływie projektowanej reformy emerytalnej. A czy ktoś dziś pa-

zleceń, na każdym etapie weryfikowana jest zgodność danych

mięta, jakim wyzwaniem były pluskwa milenijna, czy denominacja?

i prawidłowość procedur. W pełni konfigurowalne systemy umożliwiają zaszycie w nich i dopasowanie reguł na potrzeby zmienia-

Pekao FS asystował pojawieniu się na rynku najpierw OFE, potem

jących się wymogów.

Pracowniczych Programów Emerytalnych (i ich prekursorów –
Zakładowych Planów Emerytalnych), później kolejno IKE i IKZE.
Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu podatku Belki, pojawieniu się
na rynku pierwszych SFIO, ostatnich zmianach procesu konwersji.
Pomysłowość rynku (i regulatorów) nie zna granic, jesteśmy jednak
gotowi mierzyć się z nią kolejne 25 lat.

EMILIA GRZESZCZUK
D yr e kt o r B i ur a Roz woj u
B i z n e su Pe kao FS
Z rynkiem funduszy związana
od początku kariery zawodowej - jak wielu
specjalistów i menadżerów Pekao FS
rozpoczynała ją od wprowadzania danych
ze zleceń uczestników funduszy. Biurem
kieruje od blisko 3 lat, odpowiadając za
szycie na miarę obsługi przyszłego klienta.

Pierwszy na rynku polskim agent transferowy, utworzony w 1992 r. Oferujemy kompleksową obsługę
funduszy inwestycyjnych (otwartych, zamkniętych, zagranicznych), otwartych funduszy emerytalnych
i pełnej gamy produktów trzeciofilarowych, a także wsparcie dla podmiotów rynku ubezpieczeń.
Wyróżnikiem naszych usług, opartych o rozwijane wewnętrznie rozwiązania informatyczne,
jest wysoka jakość i dążenie do dopasowania do potrzeb klienta.
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Andrzej Szadkowski

ESG
ESG

- Wielkie Nadzieje
inwestycyjne

K

westie związane ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym (ESG – ang. Environmental, social and corporate governance) stanowią dla inwestorów instytucjonalnych coraz istotniejsze zagadnienie przy doborze składników portfela inwestycyjnego.
W branży inwestycyjnej panuje przekonanie, że czynniki ESG są istotne dla tych instytucji, które pragną wypełniać spoczywające na nich

obowiązki powiernicze, jednocześnie biorąc pod uwagę wartości i preferencje młodego pokolenia inwestorów.

O D P O W I E D Ź RY N K U N A E S G

barierą na drodze do popularyzacji ESG. Obie grupy respondentów

W 2017 roku BNP Paribas przeprowadziło badanie, którego głównym

wyrażają także poważne obawy związane z brakiem zaawansowanej

celem było przedstawienie zarówno oczekiwań, jak i barier wiążących

analityki, co pociąga za sobą konieczność zainwestowania w techno-

się z włączeniem ESG w proces inwestycyjny. Według raportu, czyn-

logie i ekspertyzę. Pomocne mogą okazać się inteligentne dane (ang.

niki ESG uwzględnia aż 79% respondentów: właściciele aktywów (ang.

smart data), jednak nawet przy umiejętnym ich wykorzystaniu nie

Asset Owners) biorą je pod uwagę w swoich decyzjach inwestycyjnych,

sposób zupełnie uniknąć zatrudniania ekspertów. Potwierdza to aż 31%

a podmioty zarządzające (ang. Asset Managers) odpowiednio dobierają

podmiotów zarządzających, które za największe wyzwanie na najbliż-

produkty, jakie mają być dystrybuowane na rynku. Zgodnie z wynikami,

sze dwa lata uznało koszty.

w grupie właścicieli aktywów, którzy uwzględniają czynniki ESG prawie
połowa zainwestowała do 25% środków w konkretne strategie ESG,

A LT E R N AT Y W N E K L A SY A K T Y W Ó W : R O S N Ą C E U K I E-

a w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zwiększyć ich udział w port-

R U N K O WA N I E N A E S G

felu do co najmniej 50%. Analogicznie, wśród podmiotów zarządzają-

Zgodnie z wynikami ankiety, podmioty zarządzające i właściciele

cych uwzględniających czynniki ESG, 40% respondentów ma w swojej

aktywów zakładają, że inwestycje w alternatywne aktywa ESG,

ofercie do 25% produktów, które na rynku są dystrybuowane jako

w tym w fundusze hedgingowe, projekty infrastrukturalne, nierucho-

fundusze ESG lub fundusze inwestycji odpowiedzialnych. Zakłada się,

mości, fundusze typu private equity lub produkty dłużne, wzrosną

że w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ta istotnie wzrośnie. Jak dekla-

w najbliższych latach o 20%. Z kolei udział inwestycji opartych na ESG

rują zarządzający funduszami, ponad połowa (54%) z nich zamierza

w publicznych funduszach kapitałowych na rynkach rozwiniętych, dziś

dystrybuować co najmniej 50% swoich produktów jako fundusze ESG.

stanowiących ponad połowę wszystkich inwestycji ESG, ma zgodnie
z oczekiwaniami spaść w tym samym okresie o 26%. W sektorze inwe-

W Y Z WA N I A D L A Z A R Z Ą D Z A J Ą C YC H

stycyjnym panuje głębokie przekonanie, że czynniki ESG mają kluczowe

Istnieją oczywiście wyzwania. Ankieta pokazała, że wśród 55% respon-

znaczenie dla rządów, regulatorów i inwestorów instytucjonalnych.

dentów (64% właścicieli aktywów oraz 47% podmiotów zarządzających)

Wywierają one także coraz większy wpływ na podmioty zarządzają-

niepokój wzbudza brak wiarygodnych danych, który może stać się

ce aktywami, które muszą wypełniać swoje powiernicze obowiązki
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i sprostać oczekiwaniom inwestorów. Jednak pomimo osiągniętych

Ł ad ko r p or ac y j ny - sukces ESG będzie również warunkowany

postępów nadal pozostają bariery uniemożliwiające pełną integrację

odpowiednim ładem korporacyjnym. Oparty na silnych zasadach,

czynników ESG. Przezwyciężenie ich będzie wymagało działań w czte-

będzie on zależał przede wszystkim od klarowności działań

rech kluczowych obszarach:

i komunikacji. Właściciele aktywów będą musieli w pierwszej
kolejności opracować jasne oczekiwania w zakresie inwestycji ESG

Inteligentni ejs za a na l i za - największą bolączką pozostaje

i płynących z nich zysków, a także zbudować solidne polityki wspie-

brak solidnych danych ESG. Przewiduje się jednak, że będzie to

rające ich realizację. Kluczowym czynnikiem w upowszechnianiu

problem przejściowy, który zniknie wraz z nagromadzaniem się

wizji ESG będzie zaangażowanie kadry zarządzającej. Podmioty

danych historycznych w organizacji i z poszerzaniem się oferty

zarządzające aktywami będą potrzebowały silnych liderów,

usług po stronie zewnętrznych dostawców danych. Jakie inwesty-

zdolnych zapewnić zasoby niezbędne do pozyskania, przeszko-

cje sprawdzą się najlepiej w dynamicznym, globalnym otoczeniu?

lenia i utrzymania utalentowanych specjalistów inwestycyjnych,

Kim będą liderzy zdolni do adaptacji i generowania pozytywnego

rozwijania złożonych umiejętności i narzędzi analitycznych oraz

impulsu dla ESG? Aby pokonać tę barierę, nacisk należy położyć

zapewniania kompleksowej sprawozdawczości dla inwestorów

na wprowadzenie bardziej rygorystycznych metod analizy oraz

końcowych. Instytucje, które przeznaczą odpowiednie zasoby na

na opracowanie efektywniejszych testów warunków skrajnych.

inwestycje w czterech omawianych obszarach, mogą zakładać,

Te narzędzia pozwolą udoskonalić praktykę zarządzania ryzykiem

że poprawią swoją ocenę ryzyka i przyciągną kolejne aktywa.

i przyniosą długofalowe korzyści.
Coraz więcej inwestorów instytucjonalnych postrzega dziś ESG
Kompleks owa spr aw o zd aw czo ść - jeżeli inwestorzy mają

jako ryzyko inwestycyjne, które wymaga analizy w takim samym

podejmować bardziej świadome i klarowne decyzje, muszą znać

stopniu jak ryzyko biznesowe, czy rynkowe. Sektor bankowy stoi

wszystkie ryzyka i szanse, jakie w procesie inwestycyjnym wiążą

dziś przed wyzwaniem zaadresowania tej potrzeby rynku poprzez

się z ESG. Pomóc w tym może włączenie kryteriów ESG do analizy

zaawansowaną technologię wspierającą właścicieli aktywów,

zdolności kredytowej emitentów. Takie rozwiązanie już zostało

gdyż część z nich, w szczególności fundusze emerytalne, mogą

zapowiedziane przez agencje ratingowe. Dzięki zastosowaniu

nie dysponować odpowiednimi zasobami i ekspertyzą niezbędną

inteligentnych technologii depozytariusze będą mogli działać jako

do wprowadzenia własnego narzędzia potrzebnego do analizy

łącznik pomiędzy takimi agencjami, dostawcami danych i inwesto-

tego nowego rodzaju ryzyka. Realny potencjał dla rozwiązań inno-

rami. W identyfikowaniu czynników ESG, monitorowaniu ryzyka

wacyjnych i technologicznych, takich jak chociażby baza danych

i w sprawozdawczości na temat wpływu ich inwestycji, kluczowe

Blockchain, pojawia się również w branży zielonej energetyki.

znaczenie dla firm będzie miała dogłębna wiedza z zakresu praktyk
zarządzania, a także posiadanie dokładnych informacji o klientach.
Przed uczestnikami rynku stoją zatem nowe wyzwania. Aby
Ta lenty i zespo ł y - integracja czynników ESG z inwestycyjnym

na nie odpowiedzieć trzeba będzie nie tylko wziąć pod uwagę

procesem decyzyjnym będzie wymagała od pracowników, poza

wartości ważne dla młodego pokolenia inwestorów, ale też potra-

tradycyjną analizą finansową, specjalistycznych kompetencji.

fić wykorzystać do integracji ESG nowe technologie i kompetencje.

Firmy będą musiały wyraźnie określać cele inwestycyjne powią-

BNP Paribas wspiera tę transformację; jesteśmy przekonani,

zane z ESG, a następnie budować odpowiednie standardy refe-

że sektor finansowy odgrywa istotną rolę w globalnym procesie

rencyjne i portfel, który je odzwierciedli. Dzięki monitorowaniu

równoważenia gospodarki.

wyników, firmy zyskają wartościowe informacje zwrotne, które
będą pomocne w doskonaleniu procesów.

BNP Paribas Securities Services jest jednym z wiodących globalnych banków powierniczych i depozytariuszy
świadczących usługi dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi na całym świecie. Nasza oferta obejmuje
kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych, zarówno w obszarze pełnienia roli banku depozytariusza,
jak i usług powiernictwa papierów wartościowych na rynkach kapitałowych w kraju i za granicą. Dla naszych
klientów codziennie monitorujemy zmiany rynkowe i wspieramy ich w dostosowywaniu się do dynamicznie
zmieniających się przepisów regulujących rynek kapitałowy. Naszą filozofią jest dostarczanie rozwiązań dosko-

ANDRZEJ
SZADKOWSKI

General Manager at BNP Paribas
Securities Services Poland

nale dopasowanych do wymogów klienta i będących dla niego nową wartością.
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Agata Arkabuz

Blockchain

Doświadczenie użytkownika
czy doświadczenie uczestnika?

- O projektowaniu zdecentralizowanych aplikacji
opartych na technologii blockchain

Z

miana technologiczna i społeczna zapoczątkowana przez Bitcoina prowadzi do transformacji w świecie finansów.
W erze sharing economy ludzie przestają być tylko użytkownikami systemów i aplikacji finansowych, a stają
się ich pełnoprawnymi uczestnikami.

Technologia blockchain przyczyniła się do zmiany krajobrazu usług

KONCEPCJA DECENTRALIZACJI

finansowych. Wprowadzenie Bitcoina, pierwszego i wciąż najpopularniejszego tego typu systemu, otworzyło nowe możliwości

Podejście twórców technologii blockchain do zagadnienia decen-

i wykreowało nowe wyzwania dla finansów, zarówno tych insty-

tralizacji jest różnorodne i w odmienny sposób realizowane

tucjonalnych, jak i prywatnych.

w ramach różnych rozwiązań. Możemy jednak wskazać kilka

Jedną z najistotniejszych zmian, które przyniosły zdecentralizowa-

aspektów tego zjawiska, które tworzą kontekst funkcjonowania

ne technologie, jest zmiana relacji pomiędzy stronami transakcji.

zdecentralizowanych systemów i aplikacji.

Ze względu na brak instytucji pośredniczącej, która została zastąpiona przez technologię, relacja ta stała się bardziej wyrównana.

DECENTRALIZACJA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

Pomiędzy stronami umowy nie ma bowiem nikogo, kto by tę relację

Decentralizacja, w najbardziej podstawowym znaczeniu, polega

kontrolował. Użytkownik systemu staje się zatem jego uczestni-

na tym, że żaden podmiot uczestniczący w systemie nie ma więk-

kiem. Staje się podmiotem, który korzysta z przysługujących mu

szych praw niż pozostali uczestnicy systemu. Sposobem imple-

w systemie praw i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność

mentacji takiego założenia jest utrzymywanie bazy danych w wielu

za popełnione błędy.

zsynchronizowanych ze sobą kopiach. W praktyce nie istnieje więc
żaden podmiot administrujący taką bazą danych - wszystkie

Pojęcie zdecentralizowanych aplikacji pojawiło się wraz z rozwo-

zmiany autoryzowane są przez osoby, których te zmiany dotyczą.

jem systemów opartych na technologii blockchain. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że blockchain to baza danych, która

DECENTRALIZACJA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH

jest własnością nie jednego podmiotu lecz całej społeczności,

Konsekwencją rozproszonej natury bazy danych użytkowników

a zdecentralizowana aplikacja jest oprogramowaniem działają-

jest również otwarty dostęp do samej bazy danych. Zbierane

cym na takiej bazie danych. Przykładami zdecentralizowanych

w systemie informacje nie mają więc jednego właściciela, który

aplikacji funkcjonujących w obszarze inwestycji są między innymi

ma prawo z nich korzystać. Dane są dostępne dla wszystkich

Melonport, Iconomy czy Crowdwiz. Ciekawą aplikacją społeczno-

i możliwe do wykorzystania przez wszystkich uczestników syste-

ściową, w ramach której użytkownicy dzielą się treścią i zostają

mu na równych prawach.

za nią wynagradzani finansowo jest natomiast Steemit.
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D E C E N T R A L I Z A C J A W Z A K R E S I E B E Z P I E C Z E Ń S T WA
Bezpieczeństwo systemu nie jest zapewniane przez zewnętrzne
rozwiązania, ale wpisane w samą jego konstrukcję. Kryptografia
gwarantuje, że nic co dotyczy danego uczestnika systemu, nie może
wydarzyć się bez jego zgody. Tego rodzaju rozwiązanie wymaga
od korzystających z niego większej odpowiedzialności, bo choć
hasło, które zostało przejęte w wyniku ataku hakerskiego
da się odzyskać (w blockchainach najnowszej generacji),
to w przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła nie ma możliwości przywrócenia dostępu do systemu.

PROJEKTOWANIE ZDECENTRALIZOWANYCH
APLIKACJI
Specyfikę zdecentralizowanych aplikacji w porównaniu do aplikacji
„tradycyjnych” możemy opisać w dwóch obszarach – w obszarze
usprawnienia procesów oraz w obszarze budowania zaangażowania wśród uczestników systemu.
B U D O WA Z A A N G A Ż O WA N I A P O P R Z E Z U C Z E S T N I CU S P R AW N I E N I E P R O C E S Ó W P O P R Z E Z W Y E L I M I N O -

T W O W SYS T E M I E

WA N I E P O Ś R E D N I K Ó W

Potencjał zdecentralizowanych aplikacji nie kończy się jednak

Rozwiązania blockchainowe niosą za sobą wiele obietnic

na usprawnieniach procesowych. Być może nawet ich najwięk-

w odniesieniu do poprawy doświadczenia użytkownika, szcze-

sza wartość leży zupełnie gdzie indziej, mianowicie w budowaniu

gólnie w zakresie ułatwienia skomplikowanych procesów, którym

zaangażowania uczestników systemu.

często brakuje transparentności. Do takich procesów należą

Zaangażowanie klientów to Święty Graal marketingu, który, jak się

między innymi operacje związane z koniecznością potwierdzenia

wydaje, jest szczególnie trudny do zdobycia dla instytucji finan-

tożsamości, przepływami finansowymi oraz zawieraniem i egze-

sowych. Produkty finansowe są bowiem często niezrozumiale

kucją umów pomiędzy podmiotami.

dla klientów, odległe od ich codziennego doświadczenia, a instytu-

Większa łatwość obsługi i transparentność procesów są możli-

cje finansowe postrzegane jako dość podobne do siebie nawzajem.

we dzięki wyeliminowaniu pośredników pomiędzy podmiota-

W tej sytuacji instytucje finansowe, a szczególnie banki, starają

mi transakcji, czy umowy. Brak pośredników oznacza bowiem

się wywalczyć zaangażowanie klientów dostarczając coraz lepsze

z jednej strony brak konieczności synchronizacji skomplikowanych

interfejsy dla swoich cyfrowych rozwiązań. Czy jednak to wystarczy,

procesów po stronie instytucji uczestniczących w procesie, z drugiej

aby zatrzymać klientów w sytuacji rosnącej konkurencji?

zaś brak konieczności przekazywania danych użytkownika pomię-

W przeciwieństwie do tradycyjnych usług i produktów finanso-

dzy różnymi podmiotami.

wych, w aplikacjach opartych na zdecentralizowanych systemach,

Skomplikowane procesy, zarówno wewnątrz instytucji, jak

zaangażowanie użytkowników jest wręcz wpisane w system.

i pomiędzy nimi, to jedno z wyzwań projektowania aplikacji dla

Wyrównanie ról poszczególnych uczestników systemu oraz wyeli-

branży bankowej, czy finansowej w ogóle. Rozwiązania optymalne

minowanie pośredników pomiędzy podmiotami sprawiają, że użyt-

z perspektywy użytkownika często nie są możliwe do wprowa-

kownik może poczuć się równoprawnym członkiem społeczności.

dzenia ze względu na złożoność operacji po stronie danej instytucji. W tym zakresie rozwiązania zdecentralizowane mogą mieć
znaczącą przewagę nad rozwiązaniami „tradycyjnymi”.

INWESTOWANIE W ERZE ZDECENTRALIZOWANYCH APLIKACJI
D E M O K R AT Y Z A C J A I N W E S T YC J I
Dość spektakularnym przykładem równouprawnienia uczestników
systemu jest aplikacja Crowdwiz, która umożliwia podejmowanie
decyzji inwestycyjnych za pośrednictwem głosowania. Uczestnicy
systemu mogą głosować na aktywa, które powinni kupić lub sprzedać w ramach wspólnego funduszu. Dodatkowo, każdy z uczestników ma prawo stworzyć w systemie własną grupę inwestycyjną,
w której decyzje również podejmowane są poprzez głosowanie
zaangażowanych osób.
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RY Z Y K O D E C E N T R A L I Z A C J I

SHARING ECONOMY W ŚWIECIE FINANSÓW

Drugą stroną uczestnictwa w systemie, w którym nie ma pośred-

Obecnie rynek dopiero uczy się rozpoznawać szanse, które niosą za

ników, jest większa odpowiedzialność poszczególnych jednostek

sobą rozwiązania blockchainowe. Wydaje się jednak, że technologia

oraz większe ryzyko, które biorą na swoje barki. W zdecentralizo-

ta doskonale wpisuje się w trend sharing economy, w której zaciera się

wanym systemie nie ma bowiem instytucji, która wzięłaby na siebie

granica pomiędzy dostawcą i odbiorcą, a pośrednictwo między tymi

odpowiedzialność w sytuacji utraty kapitału – czy to z powodu

dwiema stronami dzięki rozwojowi technologii przestaje być potrze-

nietrafionej inwestycji czy niefrasobliwości użytkownika, który

bne. Wydaje się również, że ten trend, za pośrednictwem zdecen-

niedostatecznie zabezpieczył swoje dane dostępowe do systemu.

tralizowanych technologii, może silnie przeniknąć świat finansów.

AG ATA A R K A B U Z
Senior UX Specialist

Symetria to wiodąca w Polsce
agencja User Experience posiadająca ponad 18 lat doświadczeń
w projektowaniu złożonych interfejsów i aplikacji oraz przeprowadzaniu

badań

użyteczności

dla czołowych polskich i globalnych
marek. Agencja specjalizuje się
w usługach dla branży finansowej
m.in. w: projektowaniu UX, tworzeniu strategii treści, realizowaniu
badań z użytkownikami oraz prowadzeniu warsztatów kreatywnych. Symetria to również członek
UXalliance,

międzynarodowego

stowarzyszenia największych firm
z branży User Experience oraz
jedyny w Polsce przedstawiciel
Certyfikatu UX-PM.

Do

klientów

Symetrii

należą

m.in.: Alior Bank, BZ WBK, Credit
Agricole, Deutsche Bank, Ergo
Hestia, Eurobank, ING, KRUK,
LINK4, PKO BP, PZU, MasterCard.
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Radosław Obczyński

Nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące
przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

W

chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy tzw.
IVAMLD, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania ter-

roryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. Pilotowany przez Ministerstwo
Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V AMLD, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje, podobnie jak i IVAMLD,
podejście ewolucyjne. Poniżej postaram się omówić najbardziej istotne ze zmian.

O C E N A RY Z Y K A

procedur wewnętrznych i polityk. Zidentyfikowanie bowiem ryzyk

W ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy, instytucje obowią-

inherentnych stanowi przyczynek do oceny dotychczas stosowa-

zane zobligowane będą do przygotowania własnej, pisemnej

nych mitygantów, a także do refleksji nad koniecznością ich zmiany,

oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

bądź wprowadzenia całkowicie nowych.

Proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji, należy zidentyfikować i ocenić ryzyko z uwzględnieniem czynników dotyczących

Dopiero po odpowiednim uwzględnieniu mitygantów i ich efek-

klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług,

tywności, instytucja właściwie zidentyfikuje poszczególne aspekty

transakcji lub kanałów ich dostaw. Przy ocenianiu ryzyka instytu-

ryzyka rezydualnego i będzie w stanie podjąć decyzję co do dal-

cje obowiązane mogą uwzględniać obowiązującą krajową ocenę

szych działań. Celem oceny ryzyka instytucji jest przeorientowanie

ryzyka oraz ocenę ryzyka UE, która została w dniu 26 czerwca

działań i skierowanie ich na obszary najwyższego ryzyka w zakre-

2017 roku opublikowana przez Komisję Europejską. W praktyce

sie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Powyższe jest

ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której instytucje ignorowałyby

istotną zmianą dla TFI, w których proces oceny ryzyka, szczególnie

ustalenia zawarte w obu wskazanych dokumentach, szczególnie

w odniesieniu do produktów nie był prowadzony na taką skalę jak

1

w krajowej ocenie ryzyka . Odnosząc się do dokumentu europej-

w sektorze bankowym.

skiego warto podkreślić, że zawiera on wskazanie szczególnie
ryzykownych obszarów i produktów.

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
Ustawa wprowadza również instytucję Centralnego Rejestru

Ocena ryzyka instytucji finansowej powinna być aktualizowana,

Beneficjentów Rzeczywistych, jako organu niezależnego od

nie rzadziej niż co 2 lata. Jest to dokument fundamentalny, dlatego,

KRS, który pozwoli na identyfikację wszystkich beneficjentów

że ustalenia w nim zawarte powinny posłużyć do zmodyfikowania

rzeczywistych osób prawnych w rozumieniu ustawy. Do pełnej

[ 1 ] Zgodnie z zapisami ustawy powinna ona zostać przygotowana w ciągu roku od wejścia w życie ustawy.
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funkcjonalności tego rejestru niestety trzeba będzie poczekać minimum 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ze względu na
charakterystykę bazy klientów polskich TFI, pełna funkcjonalność
rejestru ułatwi zarówno TFI jak i agentom transferowym wykonywanie obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych i wyłączy konieczność polegania na przekazaniu danych
przez banki dystrybutorów.
BENEFICJENT RZECZYWISTY
Szczęśliwie projekt nowej ustawy reguluje sposób ustalania beneficjenta rzeczywistego przez instytucje i jest on zgodny z obecną
praktyką rynkową, ukształtowaną dzięki publicznemu komunikatowi
GIIF w tym zakresie. Nacisk położony jest na element kontroli, czy
to wykonywanej poprzez prawo głosu (własność), czy też w inny
sposób. Uznanie osób zajmujących wyższe stanowisko kierownicze
za beneficjentów rzeczywistych osób prawnych jest możliwe tylko
przy braku podejrzeń co do prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu i przy udokumentowanym braku możliwości ustalenia
własności. Dalsze przepisy ustawy rozwiewają wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do konieczności ustalania beneficjenta
rzeczywistego2

– musi on zostać zidentyfikowany w każdym

przypadku. Ustalenie struktury własności klienta i weryfikacja

Niemniej jednak, ustawa wskazuje trzy sytuacje, w których zawsze
występuje ryzyko podwyższone:

tożsamości beneficjenta rzeczywistego są konieczne tylko, jeśli są

klient pochodzi bądź ma siedzibę w kraju wysokiego ryzyka,

możliwe do przeprowadzenia. Z punktu widzenia ochrony danych

klient jest bankiem – respondentem,

osobowych trzeba wspomnieć, że w myśl przepisów ustawy zebra-

klient jest PEP.

ne dane o beneficjencie mogą być przetwarzane bez jego wiedzy.
Skupiając się na relacji z klientem PEP, trzeba wskazać, że przepis
Ś R O D K I B E Z P I E C Z E Ń S T WA F I N A N S O W E G O

ten jest niewiele zmieniony względem tzw. IIIAMLD, ale znacząco

W zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

względem obecnie obowiązującej ustawy. Definicja PEP została roz-

projekt zawiera nieznaną dotychczas konstrukcję: rozpoznania

szerzona o wszystkie osoby pełniące określone w nim funkcje, bez

i oceny ryzyka, co jest logiczną kontynuacją oceny ryzyka insty-

względu na miejsce zamieszkania urzędników organizacji między-

tucji obowiązanej, gdzie również wpierw należy ryzyko rozpo-

narodowych, za wyjątkiem urzędników niższego szczebla oraz dy-

znać, a dopiero później ocenić je z uwzględnieniem odpowiednich

rektorów przedsiębiorstw państwowych. Projekt wymaga również

mitygantów. Jako czynniki determinujące ostatecznie ocenę

weryfikacji, czy beneficjent rzeczywisty klienta jest PEP, co z kolei

ryzyka wprowadzono nowe kryteria, takie jak m.in. długość relacji

oznacza, że w chwili wejścia w życie ustawy instytucje muszą mieć

z klientem, czy też wysokość deponowanych środków. Czynniki te

zidentyfikowanych wszystkich beneficjentów rzeczywistych swoich

mogą wpływać na stosowanie uproszczonych bądź wzmożonych

klientów, aby skutecznie uczynić zadość dwóm przepisom ustawy.

środków bezpieczeństwa finansowego, w zależności od oceny

Dodatkowo należ zwrócić uwagę na fakt posiadania zgody na kon-

ryzyka. Projekt rozszerza znacząco katalog sytuacji potencjalnie

tynuowanie relacji z PEP oraz konieczność stosowania wzmożo-

obniżonego i podwyższonego ryzyka, jednocześnie rezygnując

nych środków bezpieczeństwa finansowego w okresie karencji 12

z katalogu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

miesięcy od dnia zaprzestania pełnienia funkcji przez klienta. Okres

i pozostawiając to do uznania instytucji obowiązanych. Jest to

ten zostanie wydłużony w tzw. VAMLD do minimum 18 miesięcy.

nowość względem obecnego stanu prawnego, która jednako-

Przepis ten różnicuje również źródło majątku i źródło pochodzenia

woż też jest logiczną konsekwencją orientacji działań instytucji

wartości majątkowych. Pojęcia te, choć znane międzynarodowej

na samodzielnie ocenione ryzyko. Należy szczególnie wskazać,

doktrynie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

że zawarcie relacji z klientem bez jego fizycznej obecności jest

terroryzmu, nie występowały dotychczas w polskim ustawodaw-

uznawane za sytuację podwyższonego ryzyka, ale tylko jeśli ryzyko

stwie, stąd brak praktyki w ich stosowaniu. Nie są one jednakże

to nie zostało ograniczone w innych sposób. Taki zapis ustawowy

tożsame i nakładają obowiązek ustalenia zarówno źródła środków

powinien znacząco ułatwić zawieranie nowych relacji z klientami

przeznaczanych na daną transakcję bądź deponowanych w insty-

przez TFI, poza siecią dystrybucyjną.

tucji przez PEP, jak i pierwotne źródło całego majątku takiej osoby.

[ 2 ] NSA i WSA prezentowały wielokrotnie rozbieżne stanowiska w orzecznictwie w tym zakresie
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„WA L U T Y W I R T U A L N E ”

sprawozdania finansowego w przypadku naruszenia przepisów

Ustrojowo istotnym zagadnieniem jest również objęcie nadzorem

ustawy. Ustawa dopuszcza możliwość nałożenia na osobę odpo-

podmiotów będących „giełdami” walut wirtualnych oraz dostarcza-

wiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie kary

jących „portfele” walut wirtualnych. Na potrzeby ustawy przyjęto

pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Oprócz kar finansowych

definicję „waluty wirtualnej” co do zasady zbieżną z definicjami EBA

dopuszczalne jest orzeczenie publikacji informacji o karze, a także

i EBC. Jest to przejaw wcześniejszej niż wymagana implementacji

dodatkowe działania określone w przepisach. Kary administra-

zapisów tzw. VAMLD, co należy ocenić pozytywnie. W tym kon-

cyjne po kontrolach własnych będzie nakładała KNF, a odwołania

tekście warto przywołać komunikat KNF i NBP z lipca 2017 roku,

rozpatrywane będą w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy,

w którym: „Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego

tak jak to było dotychczas w sprawach prowadzonych przez KNF.

wskazują również, że instytucje finansowe powinny zachować

KNF będzie mogła stosować cały katalog kar, wraz z możliwością

szczególną ostrożność w zakresie podejmowania i prowadzenia

publikacji na swoich stronach internetowych.

współpracy z podmiotami prowadzącymi obrót „walutami” wirtualnymi, w szczególności w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych
podmiotów do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Bez wątpliwości, wdrożenie AML będzie jednym z najistot-

Decyzja w tym zakresie powinna być poprzedzona wnikliwą ana-

niejszych zadań w najbliższym czasie, któremu sprostać będą

lizą potencjalnych konsekwencji, w tym również ryzyka prawnego

musiały instytucje finansowe. Zmienione przepisy mogą spowo-

i ryzyka reputacji.”

dować konieczność zmian w relacjach pomiędzy TFI a agentami
transferowymi. Szczególnie istotne jest skrupulatne podejście

OUTSOURCING

do własnej oceny ryzyka TFI, ale także zastanowienie nad tym

Projekt ustawy zmienia również zasadniczo enigmatyczny

jaki zakres obowiązków ustawowych będzie wykonywany

i trudny do stosowania obecny art. 9h, traktujący o outsourcingu.

przez TFI, a jaki przez dystrybutorów i agentów transferowych.

Największe problemy interpretacyjne dotyczyły stosowania tego
przepisu na gruncie działalności TFI. W projekcie ustawy określa się

Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi

trzy sytuacje:

autora i nie wyrażają oficjalnego stanowiska instytucji,

korzystanie z usług instytucji finansowej do wykonania jedynie

w której jest zatrudniony.

zamkniętego katalogu środków bezpieczeństwa finansowego;
uznanie za wykonane określonych środków bezpieczeństwa finansowego jeśli zostały one przeprowadzane przez
podmiot z grupy kapitałowej;
outsourcing, w zakresie którego znosi się ograniczenia
obecnego art. 9h co do zakresu środków jakie można wyoutsourcować. W tej konstrukcji mieści się obecny model relacji
pomiędzy TFI a agentem transferowym.
W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym
podejściem KNF, outsourcing nie może prowadzić do przekazania
zarządzania instytucją finansową do podmiotu trzeciego i wymóg
ten interpretowany jest stosunkowo rygorystycznie.
Projekt wprowadza obowiązek niezwłocznego zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe mogą
mieć związek z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym
innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terro-

R A D O S Ł AW O B C Z Y Ń S K I
Ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych
i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych UKNF
Z zagadnieniem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu związany od ponad 10 lat.

ryzmu. Jest to nowość dla instytucji innych niż banki, dla których

Aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy

analogiczny obowiązek istnieje w art. 106a prawa bankowego.

MONEYVAL (członek misji eksperckich na Słowację, Guernsey

Zakres zastosowania tego przepisu w działalności TFI będzie raczej

i Wyspę Man). Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji

ograniczony ze względu na jej stosunkowo niską fraudogenność.
S A N K C J A A D M I N I S T R A C YJ N A

Komisji Papierów Wartościowych przy FATF (Financial
Action Task Force) – najważniejszym ciele zajmującym się
walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych

Oczywiście jedną z bardziej brzemiennych w skutkach zmian jest

i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa

zwiększenie zagrożenia sankcją administracyjną z 750.000 PLN

i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

do 5 mln EUR lub 10% przychodu według skonsolidowanego
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Katarzyna Mordaka

PRIIP

Rozporządzenie PRIIP
- nowe obowiązki dla firm
sektora finansowego

B

iorąc pod uwagę zbliżający się termin wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów
zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (dalej: Rozporządzenie PRIIP), z uwagi

na doniosłość zagadnienia, warto przybliżyć istotę przedmiotowej regulacji.
W dniu 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie PRIIP (na mocy opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE
Rozporządzenia nr 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1286/2014).
Na wstępie wskazać należy, że w dniu 14 września 2016 r.

które powinny pozwolić inwestorowi na porównanie wielu odręb-

Parlament Europejski wyraził sprzeciw wobec rozporządze-

nych produktów oferowanych przez różne podmioty we wszyst-

nia delegowanego do Rozporządzenia PRIIP przyjętego przez

kich państwach UE, dlatego też w każdym dokumencie poszcze-

Komisję dnia 30 czerwca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie

gólne punkty i ich nagłówki powinny występować w tej samej

PRIIP, przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicz-

kolejności. Ponadto KID winien być przede wszystkim zrozumiały

nych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany doku-

i dostatecznie zwięzły. Z tego też względu unijny prawodawca

mentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków

położył duży nacisk na obowiązek formułowania informacji przy-

spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów i zwrócił

stępnym językiem, bez użycia specjalistycznej terminologii. KID ma

się, wraz ze zdecydowaną większością państw członkowskich,

zawierać informacje, które pozwolą inwestorowi na podjęcie świa-

o odroczenie daty rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia PRIIP.

domej decyzji, w tym na zrozumienie ryzyka i kosztów związanych

W efekcie, dokonano odpowiedniej zmiany Rozporządzenia

z nabywanym produktem. Dokument musi być spójny z wszelkimi

PRIIP, w wyniku czego czas na dostosowanie się do nowych

wiążącymi dokumentami umownymi, z odpowiednimi częściami do-

wymogów został odroczony o 12 miesięcy (przypomn. pier-

kumentów ofertowych oraz warunkami produktów inwestycyjnych.

wotnie nowe regulacje miały wejść w życie 31 grudnia 2016 r.).

Zakres zastosowania Rozporządzenia PRIIP, wynikający z art. 2

Chcąc przybliżyć przedmiotowe zagadnienie, na wstępie wskazać

należy uznać za otwarty, odnoszący się do wszelkich produktów in-

należy, że stopień skomplikowania produktów inwestycyjnych

westycyjnych z wyjątkami wynikającymi wprost z Rozporządzenia.

i ryzyko utraty zainwestowanych środków, w ocenie unijnego usta-

Katalog PRIIP jest bardzo obszerny – zawierają się w nim wszyst-

wodawcy, przyczyniły się do zainicjowania procesu wzmocnie-

kie produkty oferowane inwestorom detalicznym, tworzone przez

nia ochrony inwestorów indywidualnych w tym zakresie, poprzez

sektor usług finansowych (bez względu na formę i konstrukcję),

nałożenie na twórców instrumentów inwestycyjnych obowiązku

których wartość podlega wahaniom w zależności od wartości

przygotowania tzw. dokume tu zawierającego kluczowe infor-

referencyjnych lub zależy od wyników jednego lub większej liczby

macje (KID). Nadrzędnym celem wprowadzenia KID jest wzmoc-

aktywów, nienabywanych bezpośrednio przez inwestora indy-

nienie ochrony inwestora, w związku z czym KID będzie musiał być

widualnego. Wyznacznikiem do zakwalifikowania produktu jako

przygotowany indywidualnie dla każdego produktu. Cechą cha-

PRIIP jest charakter inwestycji – są to inwestycje o charakterze

rakterystyczną ma być jednolity format i treść karty informacyjnej,

niebezpośrednim, co oznacza, że inwestor nie kupuje bezpośrednio
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aktywów (np. akcji, towarów, nieruchomości), a jedynie produkt

„1. Osoba doradzająca w zakresie PRIIP lub sprzedająca go do-

powstały w wyniku ich „opakowywania”, którego wartość zależy

starcza dokument zawierający kluczowe informacje wystar-

od cen tych aktywów. Dlatego też, do wyjątków nie można zaliczyć

czająco wcześnie, aby zapewnić inwestorom indywidualnym

produktów inwestycyjnych oferowanych przez fundusze inwesty-

należycie dużo czasu na zapoznanie się z treścią tego dokumen-

cyjne (nawet uwzględniając, że poszczególne ich rodzaje – tytuły

tu, zanim zostaną oni związani jakąkolwiek umową lub ofertą

uczestnictwa, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

dotyczącą danego PRIIP, niezależnie od tego, czy danemu

nie są wskazane w Rozporządzeniu PRIIP). Jednakże wyjątek

inwestorowi indywidualnemu przysługuje okres odstąpienia.

przewidziano dla UCITS – przedsiębiorstw zbiorowego inwesto-

2. Do celów przepisów ust. 1 osoba doradzająca w zakresie PRIIP

wania w zbywalne papiery wartościowe, które obecnie zobowią-

lub sprzedająca go ocenia czas niezbędny dla każdego inwestora

zane są do przedstawiania tzw. kluczowych informacji dla klien-

indywidualnego do zapoznania się z tym dokumentem zawierają-

tów w związku z dyrektywą 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r.

cym kluczowe informacje, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych

wiedzę i doświadczenie inwestora indywidualnego w zakresie

i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbioro-

danego PRIIP lub w zakresie PRIIP o podobnym charakterze lub

wego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

stwarzających podobne ryzyka do ryzyk wynikających z danego PRIIP

(zmienioną dyrektywą 2014/91/UE). Nie podlegają one przepisom

złożoność PRIIP

Rozporządzenia PRIIP do końca 2019 r. Co istotne, PRIIP to także

jeżeli doradztwo lub sprzedaż wynikają z inicjatywy inwestora

AFI, co jednakże nie wynika z treści samego Rozporządzenia PRIIP

indywidualnego – wyraźnie wyrażoną przez inwestora indywidu-

ale dopiero z treści załączników do niego, których postanowie-

alnego chęć pilnego zawarcia proponowanej umowy lub oferty.”

nia wielokrotnie odnoszą się zarówno do UCITS jak i do AFI jako
PRIIP. Tytułem przykładu można wskazać na załącznik VI, część I,

W związku z powyższym należy uznać, że doradcy winni mieć dość

pkt 53. Warto jednak dodać, że w przypadku Specjalistycznych

dużą autonomię w realizacji przedmiotowego obowiązku. Jednakże

Funduszy Inwestycyjnych Otwartych, będących przecież jedną

wydaje się, że moment przekazania KID winien poprzedzać moment

z form AFI, istnieje możliwość odroczenia obowiązku sporządzania

przekazania pozostałych dokumentów niezbędnych do złoże-

dla nich KID. Wynika to z faktu, że na gruncie przepisów krajowych

nia zlecenia. Co za tym idzie, sama dostępność wydrukowanych

wszystkie SFIO, podobniej jak FIO objęte zostały obowiązkiem

KIDów w oddziale dystrybutora, bez zwrócenia Klientowi uwagi

sporządzania kluczowych informacji dla inwestorów. Ten fakt po-

na ten dokument i przekazania go bezpośrednio klientowi może

zwala na przyjęcie późniejszego terminu obowiązku opracowania

zostać uznana za niewypełniającą wymogów Rozporządzenia.

KID dla SFIO, który zacznie obowiązywać od początku 2020 r.
Jak wyżej wskazano, KID będzie musiał być przygotowany indywidualnie dla każdego produktu, a zatem w kontekście funduszy

Podsumowując, należy pamiętać o aktualnych terminach wdroże-

inwestycyjnych, które jak wskazuje bezsprzecznie sposób redakcji

nia Rozporządzenia PRIIP:

przepisów są traktowane jako odrębne, indywidualne produkty,

od 1 stycznia 2018 r. – z wyłączeniem funduszy FIO i SFIO

a co za tym idzie informacje na ich temat powinny być prezen-

od 31 grudnia 2019 r. – dla FIO i SFIO

towane w sposób odrębny, właściwy dla każdego z funduszy.
Co istotne, wobec KIDów wprowadzono obowiązek dostarczenia
ich klientowi z „należytym wyprzedzeniem” przed podjęciem przez
nich decyzji inwestycyjnej, tak aby mogli oni zrozumieć i uwzględnić istotne informacje o PRIIP przy podejmowaniu takiej decyzji.
Zgodnie bowiem z art. 17 Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego
rozporządzenie PRIIP przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu
i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz
warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów:

K ATA R Z Y N A M O R DA K A
Radca prawny, Partner w Kancelarii
SNAŻYK GRANICKI Sp. k.
Specjalizuje się w prawie rynku
kapitałowego ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw
funduszy inwestycyjnych i funduszy
inwestycyjnych, prawa papierów
wartościowych oraz prawa spółek.
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Małgorzata Rusewicz

Wspólna inwestycja
Inwestycja

O

d zapowiedzi zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego minęło 16 miesięcy. W lipcu ubiegłego roku poznaliśmy założenia reformy obejmującej przekształcenie OFE oraz utworzenie PPK. Na przełomie roku rząd przyjął przegląd emerytalny,
w lutym Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oba dokumenty potwierdziły kierunek planowanych reform. W marcu

w badaniu realizowanym przez CBOS Polacy wyrazili zdecydowane poparcie dla zaanonsowanych rozwiązań. W czerwcu Dziennik
Gazeta Prawna dotarła do projektów ustaw i szczegółowo je opisała. W sierpniu pojawiła się informacja, że finalne projekty regulacji
trafią do konsultacji społecznych we wrześniu. Finalnie, 7 listopada PPK zostały wpisane do wykazu prac Rady Ministrów.

Kiedy w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o przemodelowaniu

ale przede wszystkim wniesienia jakiegoś wkładu. I w tej perspek-

systemu emerytalnego powołano niezależną Komisję Emerytalną

tywie szalenie ważne jest to, by każdy z uczestników procesu –

– zespół ekspertów reprezentujących przedsiębiorców, związki

rząd, pracodawcy, pracownicy czy wreszcie instytucje finansowe

zawodowe i świat nauki. Jej zadaniem była ocena funkcjono-

– do reformy kapitałowej części systemu emerytalnego wniósł

wania rozwiązań emerytalnych i przedstawienie rekomendacji

swój aport. Patrząc bowiem na różnorodną funkcję jaką sprawuje

w zakresie jego reformy. Parę lat wspólnej pracy zaowocowało

system emerytalny w swej kapitałowej części to w gruncie rzeczy

raportami o objętości ponad 1000 stron, ale co ważniejsze, kon-

jest on dywidendową spółką wszystkich jego interesariuszy.

sensusem w całym spektrum orientacji politycznych i społecznych

Założenia nowych rozwiązań emerytalnych zostały oparte

dotyczące tego, co i jak należy zrobić. Budowanie porozumienia,

na sprawdzonych wzorcach brytyjskich i nowozelandzkich. Rząd

w które włączyli się wszyscy, od związków zawodowych, przez

ma poparcie większości ekspertów i instytucji finansowych.

organizacje pracodawców, po wszystkie partie polityczne głów-

O konieczności budowy systemu długoterminowych oszczędności

nego nurtu sprawiło, że reformy okazały się trwałe. Po ponad

emerytalnych i jego znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki

dziesięciu latach model wypracowany przez Komisję Emerytalną

przekonane są organizacje pracodawców. Wydaje się, że dobra

jest podstawą, na której opiera się nowoczesna brytyjska polityka

komunikacja zasad funkcjonowania nowego systemu i wykazanie

emerytalna. Znalezienie dobrych, akceptowalnych przez strony

korzyści jakie ze sobą niesie pozwoli przekonać do niego mniej-

rozwiązań wymaga czasu.

szych pracodawców i organizacje związkowe.

W ocenie ekspertów, jak również jego uczestników, kluczową
cechą systemów emerytalnych powinna być stabilność. Tylko
wówczas ludzie mogą pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, że spełniając swoje świadczenie dostaną to, co przewiduje
wzajemne zobowiązanie. W przeciwnym razie nie ma mowy
o zaufaniu do systemu, woli partycypacji, skali uczestnictwa.
Wypracowanie stabilnych rozwiązań wymaga porozumienia jego
uczestników, które uwzględniałoby w rozsądnym stopniu interes
zaangażowanych stron. Budowanie takiego rozwiązania wymaga
nie tylko rozwagi, cierpliwości, otwartości i rzetelnego dialogu,
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Bez wątpienia reforma wiąże się z kosztami. Aby wygenerować
oszczędności trzeba regularnie odkładać pieniądze. Jeśli z czasem
ich przeznaczeniem będzie dodatkowe świadczenie emerytalne to
naturalne jest to, że w największy udział w tym procesie muszą
mieć przyszli emeryci, czyli obecnie pracujący. Nikt inny za nas nie
zapłaci. Państwo i pracodawcy mogą i powinni nas w tym procesie
wspierać organizacyjnie, podatkowo i finansowo. Z kolei instytucje
rynku kapitałowego, które będą pomnażać gromadzone oszczędności, muszą zapewnić optymalne zarządzanie zgromadzonymi
aktywami i niski poziom kosztów. Trudno znaleźć bardziej naturalny podział nakładów i benefitów.
Niebawem rozpocznie się etap społecznych konsultacji PPK,

Wydaje się, że bez porozumienia i wspólnego działania intere-

w których wszyscy interesariusze będą zgłaszać uwagi, postula-

sariuszy, skuteczne wdrożenie mierzone wysokim poziomem

ty, pracować nad szczegółami. Biorąc w nich udział powinniśmy

partycypacji może pozostać w sferze życzeń. Zbudowanie

wszyscy nawzajem bardzo aktywnie się słuchać. W poszczegól-

społecznego

nych instytucjach zgromadziliśmy unikatowe doświadczenia,

emerytalnego i przekonanie pracowników do oszczędza-

kompetencje i wiedzę, ale jedynie na bazie ich sumy będziemy

nia jest wyzwaniem, które można podjąć wspólnie, trak-

mogli wypracować najlepsze z możliwych i trwałe rozwiązania.

tując nowe rozwiązania, jako naszą narodową inwestycję.

zaufania

do

nowego

komponentu

systemu

Z najnowszego raportu KNF wynika, że wzrost liczby nowych
rachunków IKZE oraz IKE przyspiesza. Wskazuje to na rosnącą
świadomość społeczną w zakresie potrzeby budowy dodatkowego

Nie jest tajemnicą, że poziom kapitału społecznego w naszym

zabezpieczenia emerytalnego. Świadomość ta daleka jest jednak

kraju nie należy do najwyższych. Niewiele jest jednak obszarów,

od powszechności. A nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że na

w których jesteśmy tak zgodni, jak w tym, że zarówno w wymia-

emeryturę warto zabezpieczyć się dodatkowym źródłem dochodu,

rze indywidualnym, jak i zbiorowym, potrzebujemy wzmocnić

to niewielu z nas podejmuje działania mające zrealizować ten cel.

nasze zasoby finansowe. To daje nadzieję, że mające nadejść

Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele. W publicznej dys-

zmiany w systemie emerytalnym będą mądrym konsensusem,

kusji wymienia się aspekty kulturowe, ekonomiczne, przyzwyczajenia

a partnerzy reformy będą ją mocno wspierać.

oraz fakt, że emerytura dla pracujących wydaje się nazbyt odległa,
by traktować ją jako coś realnego, wartego uwagi oraz starań tu i teraz.
Warto dodać, że sama wiedza dotycząca kształtowania finansów
w cyklu życia nie zmieni obecnej sytuacji. Autorzy przyszłej reformy
emerytalnej, za których należy uznać wszystkich jej interesariuszy, powinni wziąć pod uwagę, że poza legislacją, do powodzenia
reformy potrzebna będzie zmiana postaw pracujących Polaków.
Do tego potrzebne będzie jasne i precyzyjne zakomunikowanie
powodów i zasad zmian. Informacje te będą musiały dotrzeć do

M A Ł G O R Z ATA R U S E W I C Z
Prezes IGTE

Małgorzata Rusewicz jest absolwentką Wydziału Prawa
na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów
z zakresu ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. Swoją
karierę rozpoczęła jako prawnik w Zakładzie Ubezpieczeń

pracowników. Pracownicy będą musieli je zrozumieć, uwierzyć

Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem

w nie oraz zgodzić się z nimi. Będą musieli uznać propozycję do-

Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert

datkowego oszczędzania za atrakcyjną i wiarygodną. Tylko wtedy
nie skorzystają z możliwości wypisania się z programu.

z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego.
W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie,
gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on
European Social Security. Jest autorką licznych publikacji z zakresu
prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy. Od roku 2007 do 2012
pracowała w PKPP Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu
Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy.
Była członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń
Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji
Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach
BUSINESSEUROPE. Od maja 2013 roku stoi na czele Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
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Piotr Przygodzki

Wycena

Wycena w funduszach
aktywów niepublicznych
– perspektywa depozytariusza

Z

godnie z Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających
na certyfikat inwestycyjny dokonuje fundusz, a właściwie jego organ jakim jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Rolą depozytariusza jest natomiast zapewnienie, aby wycena powyższych wartości była obliczana zgodnie z przepisami prawa
i statutem funduszu. Ponadto zgodnie z obowiązującymi regulacjami, metody i modele wykorzystywane do wyceny są uzgadniane
przez TFI z depozytariuszem. Praktyką stosowaną przez Towarzystwa jest powierzanie wyceny niektórych składników lokat funduszy
wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom zewnętrznym.
W przypadku nienotowanych instrumentów dłużnych z reguły nie

informację o przekształceniach o charakterze kapitałowym

jest możliwe zastosowanie tzw. wyceny rynkowej, tj. ceny trans-

oraz jakości aktywów finansowych posiadanych przez

akcyjnej z określonego rynku. Dzieje się tak, z uwagi na brak ak-

emitenta;

tywnego rynku, który stanowiłby punkt odniesienia dla takiej operacji księgowej. Z tego względu metodą często stosowaną w tym

oszacowanie ryzyka podatkowego, szczególnie w aspekcie zastosowania struktur optymalizacji podatkowej,

przypadku jest metoda wyceny w skorygowanej cenie nabycia

czasem nawet budżety i plany z podaniem realnych za-

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W metodzie

łożeń, co do przyszłego rozwoju i funkcjonowania emitenta.

tej wartość instrumentu dłużnego oszacowywana jest w oparciu
o zdyskontowane, na określony dzień wyceny, przyszłe korzyści,

Brak bieżącej informacji o pogarszającej się kondycji emiten-

które wiążą się z posiadaniem danego aktywa. Wadą tej metody

ta może mieć wpływ na moment przeprowadzenia pogłę-

jest to, że nie uwzględnia ona wielu czynników wpływających na

bionego badania, którego efekt stanowić może podstawę

faktyczną wartość, szczególnie zmieniającej się w czasie kondycji

do dokonania odpisów aktualizujących. W sytuacji, gdy finanse

i płynności finansowej oraz zdolności do regulowania zobowiązań

emitenta ulegają pogorszeniu, powinno to mieć swój wyraz

przez emitenta.

w spadku ceny, co stanowi sygnał dla uczestnika fundu-

Z doświadczeń zebranych przez depozytariusza podczas weryfi-

szu inwestycyjnego o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym.

kacji wycen wynika, że czasem niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji o kondycji finansowej emitentów instrumentów

Drugą istotną kwestią w procesie weryfikacji wyceny jest właściwa

dłużnych, które nie wynikają bezpośrednio ze sprawozdań finan-

wycena aktywów niepublicznych, takich jak niepodlegające

sowych. Należy tu wymienić między innymi:

obrotowi na giełdzie akcje i udziały przedsiębiorstw. Co do zasady

informację o realności wykazywanych w bilansie aktywów

najbardziej miarodajną metodą w tym przypadku powinna być

emitenta. Kryterium realności nie spełniają na przykład należno-

wycena metodą DCF (Discounted Cash Flow). Metoda ta opiera się

ści przeterminowane lub wątpliwe oraz nadmierne lub zbędne

na założeniu, że wartość firmy jest funkcją oczekiwanych w przy-

zapasy, na które powinny być ustalone odpisy aktualizacyjne;

szłości przepływów pieniężnych zdyskontowanych kosztem kapitału.
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W praktyce, analizując wyceny przedsiębiorstw tą metodą, depozytariusz również spotyka się z określonymi trudnościami. O ile
w przedstawianych wycenach przedsiębiorstw przez niezależny,
wyspecjalizowany podmiot obliczenia związane z matematyką
finansową oraz szacunki premii za ryzyko są przygotowane bardzo
starannie, to brakuje w nich często analizy założeń, przyjętych
do szacowania prognoz przepływów pieniężnych. Bez znajomości
tych założeń, które wynikać powinny z prognoz i budżetów spółek,
weryfikacja przez depozytariusza czynników wpływających
na szacunek najistotniejszego parametru w wycenie tą metodą,
tj. generowanego przez przedsiębiorstwo zysku operacyjnego netto skorygowanego o podatek (NOPLAT), jest znacznie
utrudniona. Zgodnie z tym co twierdzą analitycy McKinsey &
Company weryfikacja NOPLAT jest bowiem krytyczna dla sza-

Bardzo często stosowaną metodą wyceny przedsiębiorstwa –

cowania oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału

łatwą do przygotowania, intuicyjnego stosowania i interpretacji

(ROIC) (patrz tabela niżej). Przedsiębiorstwa bowiem tworzą

jest wycena metodą aktywów netto lub skorygowanych aktywów

wartość tylko wówczas, gdy ROIC jest większy niż koszt kapitału.

netto. Jest ona jednak dość konserwatywna i czasem nie oddaje

Źródło: McKinsey & Company

wartości godziwej przedsiębiorstwa, a szczególnie start-upu.
ROIC = ZWROT
Z Z A I N W E S T O WA N E G O K A P I TA Ł U

Często w wycenie przedsiębiorstw stosowane są też metody

CASH FLOW
WARTOŚĆ
KOSZT KAPITAŁU

porównawcze nazywane też metodami rynkowymi (Market
Based Valuation) lub metodami mnożnikowymi (Valuation
Multiples). Podstawowe założenie, na których oparte są te
metody, sprowadzają się do twierdzenia, że podobne aktywa

WZROST SPRZEDAŻY
R O I C (ZWROT Z ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU)
= N O P L AT / Z A I N W E S TO WA N Y K A P I TA Ł
Wspomniany wyżej model wyceny jest odpowiedni w przypadku
ustabilizowanych biznesów. Natomiast duże trudności w wery-

powinny być sprzedawane za podobną cenę (np. domy czy akcje).
Na potrzeby tego artykułu chcieliśmy zwrócić uwagę na zalecane
przez literaturę przedmiotu zasady, którymi powinno się kierować
przeprowadzając wycenę metodami rynkowymi:
wyceniaj przedsiębiorstwa jako sumę części (spółki działają
czasem w różnych branżach);

fikacji wyceny przez depozytariusza sprawiają tzw. start-upy,

używaj prognozowanych estymacji zysków; mnożniki

a więc spółki we wczesnej fazie rozwoju. Wycena tych podmio-

oparte o prognozowane zyski różnią się o wiele mniej między

tów wspomnianą wyżej metodą DCF opiera się w dużej mierze

podobnymi firmami;

na niepewnych założeniach i domysłach dotyczących prognoz

stosuj właściwy mnożnik, zwykle wartość przedsiębior-

przyszłych wyników finansowych. W przypadku wyceny start-upu

stwa EV/EBITDA lub EV/NOPLAT [choć mnożnik P/E (cena/zysk

ważniejsza jest zatem analiza takich czynników jak:

netto) jest szeroko stosowany, ale może być zniekształcony

zainteresowanie (traction): tj. potwierdzenie uzyskiwania
szybkiego wzrostu liczby nowych klientów (lub użytkowników
dla darmowych usług);
kanały dystrybucji: nawet jeśli produkt czy usługa jest

przez strukturę kapitałową i nieoperacyjne zyski i straty];
właściwie skoryguj mnożnik o pozycje nieoperacyjne; pozycje
te wraz z „dodatkową gotówką” (excess cash) wpływają na wyliczenie wskaźnika EBITDA, prowadząc do jego zniekształcenia.

na wczesnych etapach, spółka może już mieć kanał dystrybucyjny, co zwiększa szanse powodzenia przedsięwzięcia.
przychody: są istotniejsze dla startupów B2B niż w branży
detalicznej,

A S P E K T Y O P E R A C YJ N E
Warto przypomnieć o niezmiernie ważnym dla całego procesu
weryfikacji wyceny aspekcie operacyjnym. Z uwagi na to, że:

reputacja sponsora: ktoś taki jak Elon Musk zapewni

- wszystkim uczestnikom procesu wyjaśnień i ustaleń związanych

wysoką wycenę bez względu jaki będzie miał nowy pomysł

z weryfikacją wycen aktywów nienotowanych, zależy na sprawnym

biznesowy. Przedsiębiorcy z historią udanych „wyjść” również

przebiegu procesu,

uzyskują wyższe wyceny;

- większość tego typu wycen bazuje na danych historycznych
i w związku z tym mogą być sporządzane i przekazywane do depozy-

Czasami do wyceny start-upów stosuje się metodę wyceny opartą

tariusza na kilka dni przed statutową datą wyceny aktywów funduszy.

na podobnych transakcjach publicznych. Dobrym odniesieniem mogą

Analizy związane z weryfikacją tego typu wycen wymagają czasu oraz

być spółki, których dane finansowe są publicznie dostępne np. noto-

często zaangażowania specjalistów z różnych obszarów, nie zawsze

wane na rynku NewConnect.

dostępnych w trakcie przebiegu wycen aktywów netto funduszy.
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Niezbędne jest, aby Towarzystwo zapewniło depozytariuszowi przekazanie
przedmiotowych wycen przed statutowym dniem wyceny aktywów funduszu.
Działanie to, przyczyni się do realizacji obowiązków nałożonych na oba
podmioty w sposób harmonijny, minimalizując
jednocześnie ryzyko opóźnienia w wycenie aktywów.
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P I OT R P R Z YG O D Z K I
Ekspert ds. Kontroli Metod
i Modeli Wyceny Aktywów Funduszy
w Departamencie Instytucji Finansowych i Usług Powierniczych

Krzysztof Szachogłuchowicz

Paremia

Co kryje się
za rzymską paremią?

P

ublius Cornelius Tacitus, będąc jednym z najznamienitszych historyków, w czasach sobie współczesnych mawiał, że im bardziej
zepsute państwo tym więcej w nim praw. Było to w pierwszym wieku naszej ery, czyli mniej więcej wtedy, gdy to co należy oraz to czego
nie wolno wynikało z edyktów, dekretów i reskryptów. Dziś system prawa wygląda zgoła odmiennie. Ciekawe, co Tacyt powiedziałby

na jego temat oraz jak opisałby stan państwa, w którym prawo to jest stanowione?

Pewnie tego nigdy się nie dowiem. Zazdroszcząc jednak Tacytowi

23. czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie

sławy, którą po sobie zostawił, postanowiłem wcielić się w rolę

szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych

kronikarza, dokumentując zmiany w systemie prawa odgrywające

emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie

znaczenie dla działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.

jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Jako datę graniczną przyjąłem 1. stycznia 2017 r. Pomimo tego,
że do końca 2017 r. zostały jeszcze niecałe dwa miesiące, to bez

30. czerwca zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie

wątpienia mogę stwierdzić, że już teraz mam o czym pisać.

okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących
działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwesty-

Swój historyczny przekaz rozpocznę od wzmianki o nowym roz-

cyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te pod-

porządzeniu w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych. Weszło

mioty Komisji Nadzoru Finansowego.

ono w życie w dniu 1. stycznia. Zmieniając zasady dostępu do akt
oraz rozbudowując sam rejestr, przyczyniło się ono do zwięk-

28. lipca 2017 r. opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw cztery

szenia transparentności działalności funduszy inwestycyjnych.

rozporządzenia wykonawcze do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W czwartym miesiącu tego roku zaczęło obowiązywać rozporzą-

Były nimi:

dzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jedno-

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

stek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa

20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warun-

inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

ków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy
inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1444).

C O BY Ł O DA L E J ?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

Wydawać by się mogło, że wakacje to okres, w którym niewiele się

20 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie

dzieje. Być może zasada ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzi-

dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat,

nach aktywności publicznej, poza … sferą legislacyjną.

których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre
prawa majątkowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1445).
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
20 lipca 2017 roku w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji
AFI (Dz. U. z 2017 r., poz. 1443).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
20 lipca 2017 roku w sprawie zawierania przez specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem
są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane
instrumenty pochodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1446).
Wszystkie z wymienionych wyżej aktów weszły w życie w dniu
12. sierpnia.
Niecały miesiąc później, dokładnie w dniu 2. września weszły
w życie zmiany rozporządzenia w sprawie zawierania przez fundusz
inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
4. listopada zaczęły obowiązywać zmiany do rozporządzenia
w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego
otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.

Kończąc swój historyczny przekaz wspomnę jeszcze o wejściu
w życie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która to ustawa wprowadziła
obowiązek powołania w większości towarzystw funduszy inwestycyjnych komitetu audytu.
Ktoś mógłby powiedzieć, że są jeszcze MiFID II i RODO. Zgoda,
ale to temat na zupełnie inną historię…

K R Z YS Z T O F
SZACHOGŁUCHOWICZ

portfelefunduszy.pl to blog popularyzujący wiedzę o zbiorowych formach inwestowania. Jego adresatami są osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty
funduszy inwestycyjnych.
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Szkolenia z Fund Industry Support
– NOWA FORMUŁA OD 2018 r.

10

Gwarantowane minimum 10 szkoleń
w ciągu roku, których tematyka dostosowywana będzie do aktualnych potrzeb
rynkowych


Roczny abonament gwarantujący pulę 20-stu
wejść na szkolenia dla pracowników TFI
i innych podmiotów z rynku finansowego

Elastyczna formuła pozwalająca na wykorzystanie abonamentu w najbardziej
optymalny sposób

Zagadnienia omawiane przez wysokiej klasy
specjalistów i praktyków

Jedna opłata roczna, pozwalająca skrócić
proces decyzyjny

Brak dodatkowych kosztów

+

Gwarancja najniższej ceny


Dodatkowe rabaty na zakup miejsc powyżej
limitu abonamentowego

Compliance
Audyt wewnętrzny
Prawo

RODO

Zarządzanie ryzykiem
Inwestycje

KLUCZOWE
OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI

KLUCZOWE
ZAGADNIENIA

MiFID II
MiFIR
Nowy AML

Sprzedaż

PRIIP

Marketing
Rozliczenia i księgowość
Zarządzanie pracownikami

Pozyskiwanie klientów
Komunikacja
i budowanie wizerunku

.

Fund Industry Support - Szkolimy rynek finansowy
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Dowiedz się więcej na http://fispoland.com/seminars

VISTRA AIFMD
COMPLIANCE SERVICES

Fund managers falling within scope of the

Vistra has a long standing tradition in pro-

AIFMD are subject to prudential supervi-

viding innovative solutions for the corpo-

sion and required to operate under the

rate, fiduciary and administrative needs of

framework as described by the AIFMD. The

Alternative

introduction of the AIFMD has far reaching

including real estate and private equity

The Alternative Investment Fund Managers

consequences for alternative investment

and debt fund managers. Irrespective of

Directive (AIFMD) came into force on 22

fund managers, alternative investment funds

whether you require an AIFM, Depositary,

July 2014 with the objective of regulating

(AIF’S) and the AIF’s service providers. The

Fund

the management and marketing of alter-

Directive has various implications such as

Services, or services at the acquisition

native investment funds by alternative

the appointment of an independent third

structure we will be able to assist you.

investment fund managers with the ob-

party acting as the Depositary and the ob-

jective of enhancing investor protection.

ligation to regularly report to the regulator.

T H I R D PA R T Y A I F M S

D E P O S I TA RY S E R V I C E S

AIFMD REPORTING

Vistra Fund Management S.A. (VFM) is Vistra’s

The Vistra Depositary Services Teams are

Every registered or authorised Alternative

Luxembourg based third party alternative

made up of experienced professionals with

Investment Fund Manager (“AIFM”) is required

investment fund manager (AIFM) authorised

expertise in closed ended structures that

to be compliant with the related reporting

to act as AIFM for private equity and real

generally invest in “other”, non”financial”

obligation under the AIFM Directive. AIFMs

estate investment funds. VFM removes the

assets such as private equity and real estate

must provide regulators with specific infor-

burden of operating your own alternative

funds. As depositary, we undertake Cash

mation related to their own activities and also

investment fund manager and is one of a few

Monitoring, Verification of Ownership of

information regarding the activities of the

providers that offer a range of tailored and

Assets, Maintenance of Asset Records and

alternative investment funds they manage.

integrated services including risk and port-

General Supervision and Oversight functions

VFM dedicated team has the knowledge,

folio management as well as specific duties

and obligations. Our team is experienced and

experience and tools to effectively carry out

such as distribution and regulatory reporting.

effective at carrying out these depositary

the various reporting obligations under the

duties while conforming to the EU’s Alterna-

AIFM Directive to the supervising authority.

Investment

Administration,

Fund

Managers,

AIFMD

Reporting

tive Investment Fund Managers Directive
(AIFMD) as adopted in the relevant national law.

GLOBAL NETWORK

Vistra has the regulatory authorisation
to act as a Depositary under AIFMD
within each of the below jurisdictions:
Guernsey

 The Netherlands

Luxembourg

 UK

 Poland
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