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TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM I
RELACJE INWESTORSKIE W CZASACH KRYZYSU
RZEŹ PKM DUDA S.A.

Case study: PKM DUDA S.A. (Polski Koncern Mięsny)
To studium przypadku zostało napisane przez Konrada Sobańskiego, pracownika
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przeznaczone jest jako podstawa do dyskusji a nie
jako ilustracja efektywnego lub nieefektywnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.
Informacje zawarte w studium przypadku pochodzą ze źródeł dostępnych publicznie.
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Było wczesne popołudnie (godz. 13:42), kiedy w poniedziałek 16 lutego 2009 r. PKM Duda,
spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przekazała do
wiadomości publicznej raport bieżący na temat wpływu transakcji zabezpieczających przed
ryzykiem kursu walutowego na wynik finansowy grupy kapitałowej. W raporcie spółka
poinformowała, że wykorzystywała do osłony przepływów walutowych prognozowanych
w 2009 i 2010 roku, obok kontraktów forward, również niesymetryczne strategie opcyjne,
a szacunkowy ujemny wpływ wyceny wszystkich nierozliczonych kontraktów walutowych na
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wynik finansowy Spółki w roku 2008 wynosi 29,3 mln PLN (więcej niż 70% zysku netto
zrealizowanego przez spółkę w 2007 r.).
Po chwili kurs akcji runął w dół. Już po kilkunastu minutach cena jednej akcji spadła z 1,2
PLN do poziomu 0,9 PLN. Na koniec sesji giełdowej akcja kosztowała już tylko 0,8 PLN, tj.
o 33,3% mniej w porównaniu z kursem otwarcia tej sesji. Na kolejnej sesji trend spadkowy
był kontynuowany. W efekcie w ciągu dwóch dni wycena rynkowa spółki zmniejszyła się
o prawie 50%.

Ryc. 1. Cena akcji PKM Duda w okresie 01.01-27.02.2009 (w PLN)
Źródło: Thomson Reuters Datastream.

Wyjaśnienia Prezesa Zarządu

Jeszcze 1 grudnia 2008 r. Prezes Maciej Duda pytany przez dziennikarza Pulsu Biznesu
twierdził, że kierowana przez niego spółka nie korzystała i nie wykorzystuje opcji
walutowych. 78 dni później, po publikacji raportu bieżącego dotyczącego instrumentów
walutowych, w specjalnej informacji prasowej z dnia 17 lutego 2009 r. Prezes wyjaśniał:
„Moja – nieautoryzowana – wypowiedź dla Pulsu Biznesu z 1 grudnia, w której
poinformowałem, że nie mamy opcji walutowych, była skrótem myślowym dotyczącym
spekulacyjnych transakcji na opcjach czy innych instrumentach. Takich transakcji nie
zawieraliśmy. Informacja, która pojawiła się w gazecie, była jednak faktycznie nieprecyzyjna
i ze względu na swoją lakoniczność została błędnie odebrana – za co przepraszam. Nie było
to jednak w najmniejszym stopniu moją intencją, o czym świadczy chociażby fakt, że w
wypowiedzi dla TVN CNBC z dnia 8 grudnia 2008 r. informowałem, że prowadzimy
transakcje zabezpieczające na rynku walutowym, które nie mają charakteru spekulacyjnego.
Chciałbym podkreślić ponadto, że w momencie przekazywania tych informacji wynik na
zamkniętych i rozliczonych kontraktach walutowych zamykał się zyskiem”.
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Reakcja uczestników rynku kapitałowego

Jeden z przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych anonimowo w wywiadzie dla Pulsu
Biznesu w dniu 16 lutego 2008 r. komentował: „Wśród inwestorów instytucjonalnych Duda
jest skończona. Mam nadzieję, że presja społeczna będzie na tyle duża w stosunku do KNF
i prokuratury, iż Maciej Duda poniesie zasłużoną karę zarówno z pozwów cywilnych, jak
i z odpowiedzialności karnej. Świadome wprowadzanie w błąd, by odnieść osobiste korzyści,
powinno być z całą surowością skutecznie ścigane. Nie psujmy naszego rynku kapitałowego”.
Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych stanowczo twierdził,
że inwestorzy nie akceptują takiego zachowanie Prezesa Spółki. Jednocześnie zapowiedział,
że stowarzyszenie przystąpi do działań prawnych, mających na celu naprawienie szkód
wyrządzonych Spółce i akcjonariuszom przez Prezesa Macieja Dudę. Zapowiedzi szybko
przybrały formę konkretnych działań. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17
czerwca 2009 r. Piotr Cieślak symbolicznie złożył sprzeciw wobec uchwał udzielających
absolutorium

członkom

organów

oraz

zatwierdzających

sprawozdania

finansowe

i sprawozdania zarządu z działalności. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło
również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu
spółki, polegającego na działaniu na szkodę spółki poprzez zawarcie spekulacyjnych
kontraktów opcyjnych.
Bogna DudaJankowiak
5,19%

Marcin Duda
5,19%
Daria Duda
5,19%

Other
shareholders
62,16%

AIG Powszechne
Towarzystwo
Emerytalne S.A.
5,50%
PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych
S.A.
5,08%

Generali Otwarty
Fundusz
Emerytalny
6,59%

Julius Baer
International
Equity Fund
5,11%

Ryc. 2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki (na dzień 5 listopada 2008)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu kwartalnego PKM Duda S.A. za trzeci
kwartał 2008 r. (www.pkmduda.pl).
Niezwłocznie po ogłoszeniu raportu bieżącego przez PKM Duda zareagowała również
Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzorca rynku kapitałowego wszczął postępowanie
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wyjaśniające w sprawie możliwego naruszenia obowiązków informacyjnych przez PKM
Duda. Artur Kluczny, zastępca przewodniczącego KNF, poinformował dziennikarzy, że jeśli
postępowanie wykaże uchybienie spółki, wówczas wszczęte zostanie postępowanie
administracyjne, które może zakończyć się karą lub umorzeniem.
Nagrody dla przedsiębiorców – PKM Duda i jej Prezes

Spółka PKM Duda niemalże od początku swojej bytności na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie była wysoko oceniana przez uczestników rynku kapitałowego
pod względem kompetencji zarządu i strategii rozwoju. Doradcy inwestycyjni, maklerzy
i analitycy giełdowi często wskazywali ją zarządom innych spółek jako wzór do
naśladowania.
Wymiernym efektem pozytywnego nastawienia rynku do spółki były liczne przyznane jej
nagrody. Już w edycji konkursu Giełdowa Spółka Roku 2003 PKM Duda zajął wysokie 11.
miejsce. W następnym roku była to już czwarta pozycja w rankingu, a w 2006 r. drugie
miejsce.
Na krótko przed publikacją raportu o transakcjach hedgingowych PKM Duda również
otrzymywał prestiżowe nagrody. W dniu 21 października 2008 r. podczas gali na Giełdzie
Papierów Wartościowych spółka została jednym z laureatów Niezależnego Rankingu
Reputacji Spółek Giełdowych – Premium Brand 2008. Komisja oceniająca spółki składała się
z inwestorów instytucjonalnych. Prezes Maciej Duda podkreślał wówczas, że: „Niezależnie od
rynkowej koniunktury, czy dekoniunktury, nasza reputacja jako spółki publicznej pozostaje stabilna,
na co wskazują wyniki niezależnych rankingów. Bardzo dbamy o to, aby inwestorzy otrzymywali pełną
i rzetelną informację dotyczącą działalności i sytuacji finansowej spółki. Takie podejście stosujemy od
momentu wejścia na giełdę, budując relacje z inwestorami na zasadach partnerstwa i zaufania”.

W styczniu 2009 Spółka została w rankingu tzw. DIAMENTÓW FORBESA 2009 zaliczona
do grona przedsiębiorstw, które w latach 2005-2007 najbardziej dynamicznie zwiększały
swoją wartość. Podczas gali, która odbyła się 5 lutego 2009 r. w Warszawie, spółka została
nagrodzona Laurem 5-lecia Rankingu Zakładów Mięsnych.
Również sam Prezes mógł poszczycić się prestiżowymi nagrodami przyznanymi mu jako
przedsiębiorcy. W listopadzie 2006 r. otrzymał tytuł "Przedsiębiorcy Roku" w prestiżowym
konkursie organizowanym przez firmę Ernst&Young, odbywającym się pod patronatem m.in.
Harvard Business Review. Jako przedstawiciel Polski na gali w Monte Carlo rywalizował
o tytuł World Entepreneur of the Year z przedstawicielami 40 innych krajów.
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Informacje o firmie – rozwój spółki i jej pozycja na tle konkurentów
PKM DUDA S.A. to podmiot dominujący w grupie kapitałowej złożonej ze spółek sektora
rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Na koniec 2008 r. grupa PKM DUDA była jedną
z trzech największych grup kapitałowych w branży mięsnej na polskim rynku, plasując się za
Animeksem kontrolowanym przez amerykański Smithfield Foods oraz Sokołowem
należącym do fińskiego HK Ruokatalo i duńskiego Danish Crown.
Na przełomie 2008/2009 r. grupa PKM Duda była jednocześnie największą pod kątem skali
działalności spośród tych grup kapitałowych z branży mięsnej, których podmioty dominujące
notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (patrz Załącznik 1).
Od momentu debiutu akcji PKM Duda S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie – w 2002 r. - przedsiębiorstwo dynamicznie rozwijało skalę działalności.
Przychody netto ze sprzedaży grupy w 2008 r. wyniosły około 1 463 mln PLN i były blisko
ośmiokrotnie wyższe od przychodów zrealizowanych przez grupę w 2002 r. Na koniec 2008
r. aktywa grupy kapitałowej wyniosły 1 079 mln PLN i były dziewięciokrotnie wyższe niż na
koniec 2002 r.

Zysk operacyjny spółki wzrósł w 2008 r. do poziomu 28,4 mln PLN

w porównaniu z 6,9 mln PLN w 2002 r. Zatrudnienie w grupie sięgnęło na koniec 2008 r.
historycznie wysokiego poziomu - ponad 2500 osób (patrz Załącznik 2).
Wzrost skali działalności był pochodną konsekwentnie realizowanej strategii integracji
wertykalnej w branży pod hasłem przewodnim „Od pola do stołu”. Dzięki kolejnym
przejęciom w różnych segmentach rynku mięsnego grupa kapitałowa uzyskała kontrolę nad
całym łańcuchem wartości w branży: począwszy od procesu produkcji (hodowli żywca,
skupu, uboju i rozbioru wieprzowiny i wołowiny, produkcji wędlin) po proces zbytu (hurtowy
handel mięsem i wędlinami).
W ogłoszonym w 2008 r. przez dziennik Rzeczpospolita rankingu, PKM DUDA S.A. jako
spółka (na podstawie jednostkowych danych finansowych za 2007 r.) zajął 213. pozycję na
„Liście 2000” największych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto zajął 18. miejsce w kategorii
przedsiębiorstw najdynamiczniej zwiększających zatrudnienie w 2007 r.
Eksport oraz strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kursu walutowego - mechanizm
strategii asymetrycznej
W 2008 r. grupa kapitałowa PKM Duda prowadziła sprzedaż swoich towarów zarówno na
rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółki z grupy kapitałowej posiadały uprawnienia
eksportowe, które umożliwiały grupie eksport mięsa wieprzowego i wołowego do wszystkich
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państw poza USA i Kanadą. Głównymi kierunkami eksportowymi były kraje Unii
Europejskiej, Ukraina, Kazachstan, Korea Południowa i Hong Kong. Łączne przychody
eksportowe grupy w 2008 r. wyniosły 186 mln PLN (około 13% całkowitych przychodów)
i były wyższe o 26% względem eksportu w 2007 r.
W związku ze sprzedażą eksportową grupa kapitałowa miała otwartą długą pozycję
w walutach obcych (USD, EUR) - jej wynik finansowy i generowane przepływy pieniężne
były wrażliwe na zmiany kursów walut obcych wobec PLN. W przypadku obniżenia kursu
walut obcych rentowność eksportu malała, a w przypadku aprecjacji walut obcych
rentowność eksportu rosła.
W celu ograniczenia otwartej ekspozycji walutowej grupa kapitałowa wykorzystywała
pochodne instrumenty walutowe oferowane jej przez banki. Wolumen zabezpieczanych
wpływów eksportowych stanowił około 70% planowanych przepływów pieniężnych netto
w danej walucie zagranicznej. Wśród wykorzystywanych instrumentów hedgingowych były
kontrakty forward oraz kontrakty opcyjne.
W przypadku kontraktów opcyjnych grupa stosowała tzw. strategie złożone polegające na
jednoczesnym zajmowaniu przeciwstawnych pozycji w opcji sprzedaży (put) oraz opcji
kupna (call). W celu obniżenia początkowego kosztu związanego z nabyciem opcji sprzedaży
walut zagranicznych, grupa PKM Duda sprzedawała bankom opcje zakupu walut
zagranicznych. Jak podała spółka w raporcie bieżącym z 16 lutego 2008 i jak tłumaczył
Prezes w wywiadzie w stacji telewizyjnej TVN CNCBC w dniu 18 lutego 2008, strategie
miały charakter asymetryczny z dźwignią 1:2 - wielkość sprzedanych kontraktów call była
dwa razy większa niż wielkość kupionych kontraktów opcyjnych put.

Efekty transakcji opcyjnych

Wpływ walutowych transakcji pochodnych na sytuację finansową spółki uwidocznił się
bardzo szybko. Bezpośrednio pochodne instrumenty walutowe spowodowały powstanie
istotnego zobowiązania i straty finansowej spółki. W skonsolidowanym raporcie rocznym za
2008 r. podano, że ujemna wycena instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2008 wyniosła
79,4 mln PLN, z czego 34,2 mln PLN (a więc więcej niż kwota pierwotnie szacowana w
raporcie bieżącym z dnia 16 lutego 2008, tj. 29,3 mln PLN) zostało odniesione na wynik
finansowy 2008 r., a 45,2 mln PLN zostało zaprezentowane jako zmniejszenie kapitału
z aktualizacji wyceny (patrz Załącznik 3).
Pośrednio straty na walutowych instrumentach pochodnych wpłynęły na zmianę postrzegania
spółki i grupy kapitałowej wśród instytucji finansujących. Powołując się na zapisy umowne
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banki finansujące spółkę, jeden po drugim, przystąpiły do wypowiadania umów zawartych
z przedsiębiorstwem.
Tabela 1. Zestawienie umów bankowych wypowiedzianych PKM Duda S.A. w marcu 2008 r.
Bank finansujący

Szczegóły wypowiedzenia umowy z PKM Duda

Kredyt Bank S.A.

17 marca 2009 r. spółka otrzymała zawiadomienie o zamknięciu przez bank
17 transakcji pochodnych, w tym opcji walutowych, wraz z
zażądaniem spłaty kwoty 27,6 mln PLN w dniu 18 marcu 2009 tytułem
rozliczenia transakcji. Spółka zakwestionowała sposób rozliczenia
transakcji.
27 marca 2009 r. bank wypowiedział spółce 8 umów kredytowych na kwotę
51,4 mln PLN z terminem wymagalności w dniu 03.04.2009.

ING Bank Śląski S.A.

24 marca 2009 r. do spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy kredytowej
wraz z wezwaniem do zapłaty wszelkich kwot należnych bankowi.

Raiffeisen Bank Polska 24 marca 2009 r. do spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy kredytowej z
S.A.
żądaniem natychmiastowej spłaty kwoty 9,6 mln PLN.

BRE Bank S.A.

26 marca 2009 r. upłynął termin spłaty kredytu w BRE Bank S.A. na kwotę
29,8 mln PLN zaciągniętego na refinansowanie wykupu obligacji
spółki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów bieżących PKM Duda S.A.
Co więcej, jeden z banków finansujących (Kredyt Bank S.A.) w dniu 23 marca 2009 r. złożył
do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej PKM Duda.
W związku z trudną sytuacją finansową i przewidywanym zagrożeniem niewypłacalnością
spółki Zarząd złożył 9 marca 2009 r. w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania
naprawczego. Zarząd postawił wszystko na jedną kartę. Dzięki ogłoszeniu postępowania
naprawczego zyskał 4 miesiące na restrukturyzację finansową spółki i zawarcie układu
z wierzycielami.
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ZAŁĄCZNIKI:

1. Dane finansowe spółek z branży mięsnej notowanych na Giełdzie Papierów

Billion PLN

Wartościowych w Warszawie
1,60
1,46
1,40
1,20

1,10

1,00
0,77

0,80
0,60
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0,24 0,24
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0,00
PKM Duda SA

Indykpol SA
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Ryc. 3. Skonsolidowane przychody za 2008 r. i skonsolidowane aktywa na koniec 2008 r. spółek
z branży mięsnej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych danych finansowych z bazy Notoria
Serwis.

2. Skonsolidowane dane PKM DUDA S.A. za okres 2002-2009
PKM Duda (skonsolidowane dane)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

189,3

327,8

533,4

870,0

1 041,2

1 325,3

1 463,1

1 576,5

6,9

14,6

18,2

25,9

39,5

33,9

28,4

-49,3

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK

2,2

3,0

4,6

7,4

8,5

12,9

23,0

22,2

ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA
AKCJONARIUSZY
JEDNOSTKI
DOMINUJĄCEJ

4,9

12,7

23,3

27,1

50,4

40,1

-16,6

-307,8

ZATRUDNIENIE

b/d

430

466

1 387

1 382

2 397

2 538

2 363

116,7

201,2

395,5

466,7

593,4

876,8

1 079,2

736,2

AKTYWA OBROTOWE OGÓŁEM

58,5

96,9

161,2

197,5

239,0

310,5

377,1

216,9

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

41,1

63,4

141,9

176,8

138,9

311,8

461,7

322,3

RENTOWNOŚĆ
KAPITAŁU
WŁASNEGO - OGÓŁEM (%)

b/d

15,8

16,4

14,0

21,3

11,2

-4,0

-97,7

MARŻA OPERACYJNA (%)

3,6

4,5

3,4

3,0

3,8

2,6

1,9

-3,1

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
ZYSK OPERACYJNY

AKTYWA OGÓŁEM
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MARŻA NETTO (%)

2,6

3,9

4,4

3,1

4,8

3,0

-1,1

-19,5

OKRES SPŁYWU NALEŻNOŚCI (DNI)

b/d

53,0

40,0

37,0

39,0

41,0

50,0

37,0

OKRES UTRZYMYWANIA ZAPASÓW
(DNI)

b/d

13,0

26,0

26,0

26,0

26,0

34,0

27,0

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1,3

2,1

1,1

1,4

1,4

1,0

0,7

0,6

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ

1,2

1,7

0,8

1,0

1,0

0,7

0,5

0,4

Źródło: Thomson Reuters Datastream.

Uwagi: Wielkości podane są w milionach PLN. b/d – brak danych.

3. Wycena instrumentów pochodnych w grupie PKM Duda na koniec 2008 r.
Typ
instrumentu Wycena na 31.12.2008 Zmiana kapitału z Wpływ na wynik
pochodnego
(mln PLN)
aktualizacji wyceny finansowy 2008 r.
(mln PLN)
(mln PLN)
Opcja

-77,7

-43,7

-34,0

Forward

-0,8

-0,8

0,0

Swap

-0,9

-0,7

-0,2

-79,4

-45,2

-34,2

Razem

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PKM Duda za 2008 r.

4. Dane finansowe dotyczące strategii zabezpieczających przed ryzykiem walutowym
Kursy wymiany walut na dzień 19.08.2008 r. (Źródło: szacunki na podstawie Thomson
Reuters Datastream):
Kurs natychmiastowy
Kurs forward (6 miesięcy)

1 EUR=3,29-3,35 PLN
1 EUR=3,30-3,38 PLN

Notowania opcji europejskich na dzień 19.08.2008 r. (źródło: szacunki na podstawie
notowań Thomson Reuters Datastream oraz modelu Blacka-Scholesa):
Opcja kupna Call EUR (pozycja krótka): cena wykonania 3,70 PLN/EUR, premia 0,06
PLN/EUR, termin wykonania 6 miesięcy
Opcje sprzedaży Put EUR (pozycja długa): cena wykonania 3,30 PLN/EUR, premia 0,16
PLN/EUR, termin wykonania 6 miesięcy
Stopy procentowe na dzień 19.08.2008 r. (in %)
Termin

EURIBOR

WIBID

WIBOR

6 miesięcy

5,157

6,44

6,64

Źródło: Thomson Reuters Datastream oraz www.money.pl.
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5. Problem opcji walutowych w polskich przedsiębiorstwach na przełomie 2008/2009

Gwałtowna deprecjacja PLN rozpoczęta w październiku 2008 roku spowodowała istotne
straty polskich przedsiębiorców z tytułu zawartych walutowych transakcji pochodnych.
Okazało się bowiem, że część tych instrumentów była wykorzystywana przez
przedsiębiorstwa do celów spekulacyjnych.
EUR_1 (4.11980, 4.11980, 4.11980, 4.11980, -0.01670)

5.05
5.00
4.95
4.90
4.85
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05

2004 Mar AprMayJunJul AugSepOctNovDec2005

MarAprMayJun Jul AugSepOct NovDec2006 Mar AprMayJunJul AugSepOctNovDec2007

MarAprMayJunJul AugSepNovDec
2008

MarApr MayJunJul AugSepOct NovDec2009

Ryc. 4. Kurs EUR wyrażony w PLN w okresie 02.01.2004-01.03.2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portalu www.parkiet.com.pl.
Wynik finansowy z tytułu wyceny walutowych instrumentów pochodnych był istotny w skali
całej gospodarki. Na początku 2009 r. 2,1 tys. przedsiębiorstw miało zobowiązania z tytułu
derywatów walutowych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie danych
pozyskanych z nadzorowanych banków oszacował, że straty wynikające z wyceny
walutowych kontraktów pochodnych zawartych przez przedsiębiorstwa wyniosły na dzień 13
lutego 2009 r. około 18 mld PLN. Z kwoty tej największa część, 9 mld PLN, przypadała na
kontrakty opcyjne. W związku z istotnością tych strat z punktu widzenia poszczególnych
przedsiębiorstw i podwyższonym ryzykiem kredytowym, pod koniec 2008 r. banki podjęły
kroki zabezpieczające przed ryzykiem „złych długów” oraz dokonały korekt aktualizacyjnych
z tytułu transakcji pochodnych na łączną kwotę 1,34 mld PLN.

Tabela 2. Wycena, struktura i rodzaj otwartych pozycji w walutowych instrumentach pochodnych w
polskich przedsiębiorstwach na dzień 13.02.2009
Typ
walutowego
instrumentu
pochodnego
Opcje

Wycena na dzień
13.02.2009
(w
miliardach PLN)

Struktura
walutowa

-9
77% EUR

Forward

-7

Swap (razem z CIRS)

-2

Suma

-18

14% USD
9% Inne

Rodzaj transakcji

Spekulacyjne
przedsiębiorstw

–

ok.

10%

wszystkich

Transakcje hedgingowe i inne – ok. 90%
wszystkich przedsiębiorstw (z tego 80-85%
transakcje hedgingowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu KNF („Podstawowe wnioski z analizy
zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne”, 11.03.2009)
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Wśród przedsiębiorstw dotkniętych problemem opcji walutowych znalazły się również spółki
giełdowe z rynku regulowanego. W grudniu 2008 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
poprosił emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym o informacje na temat ich zaangażowania na rynku kontraktów walutowych.
Z informacji podanych przez KNF wynikało, że w 2008 r. 162 emitentów zawierało walutowe
transakcje pochodne. Prawie wszystkie spółki z tej grupy wykorzystywały kontrakty forward
jako podstawowy instrument zabezpieczający przed ryzykiem kursowym. Natomiast 99
spółek, głównie przedsiębiorstwa generujące walutowe wpływy z eksportu, wykorzystywały
również kontrakty opcyjne.
Problem opcji walutowych wydawał się zaskoczeniem dla obu stron kontraktów
instrumentów pochodnych – dla banków, a przede wszystkim dla przedsiębiorstw. Część
przedsiębiorców publicznie wskazywała, że banki nadużyły ich zaufania
oferując
nieodpowiednie instrumenty finansowe. W skargach złożonych do Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego przedsiębiorcy podnosili:
 nienależyte informowanie przez banki na temat transakcji przed i po ich zawarciu (w
szczególności nie przekazywanie bieżącej wyceny otwartej pozycji walutowej, co
opóźniło ich reakcję na znaczącą deprecjację PLN),
 celowe wprowadzenie ich w błąd przez banki, m.in. poprzez niedopasowanie oferty
bankowej pod kątem instrumentów i wielkości transakcji do potrzeb przedsiębiorców,
a także poprzez prezentowanie prognoz kursu walutowego.

6. Opcje spekulacyjne w ofercie banku a MIFID

Ochrona klientów, transparentność i bezpieczeństwo zawierania i wykonywania umów na
rynkach finansowych to priorytety regulatorów rynku finansowego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (Unii Europejskiej, Lichtensteinie, Norwegii oraz Islandii). W tym kontekście
jednym z kluczowych aktów prawnych jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 21
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) wraz z regulacjami
wykonawczymi. Jej wdrożenie w krajach członkowskich ma między innymi na celu
zwiększenie ochrony interesów klientów korzystających z usług instytucji finansowych.
Dyrektywa w szczególności nakłada dodatkowe obowiązki na instytucje finansowe przed
zawarciem z klientem umowy dotyczącej instrumentów finansowych (papierów
wartościowych, instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych). Przede wszystkim firma inwestycyjna lub bank są zobowiązane do
przeprowadzenia oceny, czy wybrany przez klienta produkt finansowy jest dla niego
odpowiedni. W tym celu powinny poprosić klienta o wypełnienie odpowiedniej ankiety (test
adekwatności i test odpowiedniości). Po analizie wyników ankiety instytucja finansowa
zobowiązana jest ostrzec klienta, jeśli wybrany przez niego produkt finansowy zostanie
uznany za nieodpowiedni. Ostateczna decyzja co do wykorzystania danego instrumentu
należy jednak zawsze do klienta i to on bierze za to pełną odpowiedzialność. Jeżeli klient nie
zechce poddać się procesowi oceny, instytucja finansowa jest zobowiązana ostrzec go, że nie
jest w stanie ocenić, czy dany instrument jest dla niego odpowiedni.
W 2008 roku, w momencie podpisywania przez PKM Duda S.A. umów opcyjnych z bankami,
unijna dyrektywy MIFID nie została jeszcze implementowana do polskiego porządku
prawnego. Ustawa wprowadzające w życie dyrektywy unijne weszła w życie 20 października
13

2009 r. Proces implementacji w postaci rozporządzeń wykonawczych zakończył się w
czerwcu 2010 r.
7. Lista dokumentów powszechnie wymaganych od klientów przez banki przy
podpisywaniu umów dotyczących instrumentów pochodnych (wnioski Komisji Nadzoru
Finansowego z analizy umów opcyjnych zawarte w raporcie „Podstawowe wnioski z
analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne”, 11.03.2009)
a. potwierdzenie świadomości ryzyka transakcji,
b. potwierdzenie zapoznania się z materiałami informacyjnymi,
c. potwierdzenie zrozumienia istoty, ryzyk i skutków transakcji,
d. zastrzeżenie o braku doradztwa banku w zawieraniu transakcji,
e. zastrzeżenie o niezależnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez klientów.
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