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MiFID II –
novi izzivi
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MiFID II je začel veljati v januarju 2018

Danes

2014

14. januar 2014:
Dosežen politični
sporazum glede
nove direktive

2015

2. julij 2014: Začetek
veljavnosti in nastop 24
mesečnega roka za države
članice EU za prenos določil
direktive v zakonodajo

15. april 2014:
Glasovanje
Evropskega
parlamenta

22. maj 2014:
ESMA - začetek posvetovalnega
procesa (tehnični nasveti in
tehnični standardi)

19. december 2014:
ESMA izda končno poročilo
ESMA (tehnični nasveti) ter
osnutek ITS/RTS (tehničnih
standardov)

2016

Q3 2016:
• Evropska
Komisija izda
osnutek
izvedbenih in
delegiranih aktov
•

2017

3. julij 2017:
Prenos
odobrenih
aktov v
nacionalno
zakonodajo

3. januar 2018:
datum začetka
veljavnosti direktive
MiFID II

Objava izvedbenih
in delegiranih
aktov v Uradnem
listu Evropske
Unije

28. september 2015:
ESMA predloži osnutke
tehničnih standardov
(RTS + ITS) Evropski
komisiji

Naslednji koraki po implementaciji:
• Posvet evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) glede osnutka smernic za pojasnilo uvedbe določil o proti-procikličnosti za
centralne nasprotne stranke (CCP) v skladu z Uredbo EMIR.
•

Objave ESMA v povezavi z direktivo MIFID II regulativo MIFIR (register izvedenih FI, za katere velja obveznost trgovanja, seznam mest za
trgovanje, first MiFID II position mgmt controls za izvedene FI na primerne proizvode, tematsko poročilo o cenah, ki jih zaračunajo
bonitetne agencije in repozitoriji sklenjenih poslov).
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Področja, kjer je MiFID II uvedel glavne spremembe
OKVIR UPRAVLJANJA

POROČANJE

• Nove zahteve na področju upravljanja
podjetij in uvedba novega koncepta
upravljalnega organa,
• Strožji kriteriji za pristojno višje
poslovodstvo in okrepljena vloga
pooblaščenca za skladnost,
• Strožje kontrole glede prejemkov osebja,
ki svetuje ali prodaja zunanjim strankam.

• Zahteve po transparentnosti obsegajo
tudi področje nelastniških finančnih
instrumentov,
• Poročila o trgovanju morajo biti
objavljena skozi sistem odobrenih
objav (Approved Publication
Arrangements -APA),
• Poročila o prehodu bodo morala
vsebovati dodatne informacije.

STRUKTURA TRGA

ZAŠČITA VLAGATELJEV IN
PREPOVED VSEH OBLIK
VZPODBUD
Vodi do izzivov na področju
prihodkov in organizacijskih
strategij kakor tudi izzivov na
področju poslovnega modela

• Obseg zajema dodatne finančne
instrumente,
• Nova mesta izvrševanja za nelastniške
finančne instrumente,
• Podjetja iz t.i. tretjih držav morajo
vzpostaviti podružnice v vsaki državi EU
(za poslovanje s prebivalstvom).

REGULATIVNI NADZOR
• ESMA in nacionalni regulatorni organi
so dobili pooblastila, da trajno
prepovejo uporabo finančnih
produktov, aktivnosti ali poslovnih
praks,
• Odvračilne administrativne sankcije,
morebitne globe in kazni bodo javno
objavljene.

Deloittov pristop k reševanju izzivov
• Pomagamo vam opredeliti področje, kjer želite preveriti skladnost z novo direktivo MiFID II. Po opravljeni identifikaciji področij na
podlagi razgovorov, pregleda dokumentacije, poslovnih procesov in IT infrastrukture preverimo skladnost vaše institucije z
zahtevami MiFID II.
• Na podlagi ugotovljenega pripravimo poročilo o morebitnih odstopanjih ali pomanjkljivostih, za vas pa izdelamo tudi podroben
akcijski načrt za odpravo ugotovljenih odstopanj, s pomočjo katerega boste dosegli polno skladnost z zahtevami MiFID II.
• Pomoč pri analizi obstoječega poslovnega modela in produktov ter svetovanje pri oblikovanju novih produktov in struktur.
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Vpliv MiFID II na institucije in finančni trg

Minimizacija izgube prihodkov zaradi novih
omejitev, ki jih uvaja MiFID II

Negotovost zakonodajnega okolja

Strožje zahteve glede poročanja in
spremljanja poslov

Ponovna pogajanja z dobavitelji
(produktov)

Preoblikovanje procesov in postopkov v
skladu z novimi zahtevami

Stroški implementacije novih zahtev ter
s tem povezani IT stroški
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Institucija

Osip nekaterih strank

Spremembe v prodajnem modelu in
izpad deleža prihodkov
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Naše storitve in
pristop
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Naš pristop
Predlagani pristop k pregledu skladnosti in preoblikovanja vaše institucije v
skladu z direktivo MiFID II
CILJI POSAMEZNE FAZE PROJEKTA

Prepoznava področij, kjer so
potrebne spremembe

1. ANALIZA VRZELI

Prepoznavanje in določitev potrebnih sprememb
regulatorne narave

2. PREGLED
SKLADNOSTI

Priprava podrobnega akcijskega načrta, vključno z
opredelitvijo ključnih aktivnosti, ki morajo biti izvedene
zaradi polne skladnosti z regulativo in za zaprtje vrzeli

Planiranje za spremembe

Pregled obstoječega modela institucije z namenom
ugotovitve, ali so bile izvedene vse ključne spremembe, ki
jih prinaša MiFID II

Pregled prodajnega
modela institucije

Izvedba vseh ugotovljenih in dogovorjenih aktivnosti,
vključno z oblikovanjem novih procesov in postopkov (npr.
sprememb in priprave nove dokumentacije, vzpostavitev
kontrol)

Preoblikovanje obstoječih ali
oblikovanje novih procesov in
postopkov

3. IZVEDBA

© 2018 Deloitte Slovenija

7

Deloittove
izkušnje
in reference
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Deloittove izkušnje
Področja podpore strankam pri implementaciji MiFID II
STRATEŠKO SVETOVANJE

Analiza razvoja naložbenih
produktov v EU ter določanje
nadaljnjih usmeritev za razvoj.

Analiza obstoječih modelov,
prodajnih kanalov in profilov
strank.
Analiza obstoječih naložbenih
produktov na nivoju prihodkov
posameznega produkta,
predvsem prodajnih modelov
v bankah.
Analiza vpliva napovedanih
sprememb na ravni prihodkov
posameznega produkta s
poudarkom na prodajnih kanalih
ob upoštevanju možnih prepovedi
nekaterih produktov.
Analiza možnih rešitev, ki
izhajajo iz MiFID II v smislu
ustvarjanja novih virov prihodkov
(ohranjanje sistemov za
spodbude v zameno za povečanje
kakovosti storitev za stranke).
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REGULATORNO SVETOVANJE

Analiza vrzeli na področju
skladnosti z regulativo, priprava
predlogov za izboljšave na
podlagi opravljene analize ter
pomoč pri definiranju
prednostnih nalog na področju
skladnosti z regulativo.
Analiza produktov, procesov in
IT sistemov v povezavi z
novimi regulatornimi
zahtevami.
Delavnice za podjetja glede na
prihajajoče spremembe na
določenih področjih.
Podpora pri vodenju projektov
(PMO) – organizacija
sestankov in poročanje glede
napredka.
Podpora in poznejša
implementacija funkcionalnih
sprememb na IT sistemih.

PRAVNO SVETOVANJE

Priprava priročnikov,
seznama procesov in
drugih internih
dokumentov.
Priprava dokumentov za
zunanjo uporabo
(sporazumi, vprašalniki,
druga dokumentacija za
stranke).
Priprava pravnih
mnenj in interpretacij
zakonodaje.

DELOITTE DIGITAL

Ustvarjanje strategij, ki
temeljijo na izkušnjah
raziskovanja in primerjalnih
analiz.
Opredelitev ali ponovna
opredelitev dodane vrednosti in
novih poslovnih modelov.
Definiranje ekosistemov,
kanalov in neposredne
identitete strank.
Izdelava prototipa,
vizualizacijskih orodij in
implementacija le-teh.

Podpora pri analizi vrzeli
na področju skladnosti z
regulativo.

Priprava programa
usposabljanja za zaposlene
v prodaji.
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Izkušnje in reference Deloitte Central Europe
Smo idealni partner za pokrivanje vseh vaših potreb glede MiFID II
Smo del globalne MiFID II delovne skupine, ki si
med sabo deli informacije glede najboljših
uveljavljenih tržnih praks in skupaj razvija orodja in
rešitve, primerne za implementacijo v prakso.
Projektna skupina iz Deloitte CE je v 2017 vodila
projekt implementacije MiFID II/MiFIR in PRIIP za
eno največjih bančnih skupin v Evropi. Projekt je bil
izveden tudi v sodelovanju s kolegi iz Deloitte
zahodne Evrope.

Na projektih v Sloveniji bo sodelovala
lokalna ekipa skupaj z MiFID II eksperti
Deloitte CE. Projektne člane odlikuje
nenehno prizadevanje za izobraževanje in
izpopolnjevanje na področju najboljših
praks, s katerimi se srečujemo pri svojem
delu projektih.

Deloittova skupina strokovnjakov za upravljanje s
tveganji in regulativo je ena od vodilnih na
evropskem trgu, kjer nudimo storitve s področja
MiFID II in MIFIR. Naše referenčne institucije
so:PKO Bank Polski, Getin Noble Bank, Bank Pekao,
BZ WBK, BOŚ, Santander Bank in Deutsche Bank.
Deloitte na območju Balkana za institucije v
finančnem sektorju opravlja različne storitve, med
katere spada tudi svetovanje na področju evropske
in lokalne regulative.
Deloitte CE je v vlogi svetovalca sodeloval pri
implementaciji zahtev MiFID I v nekatere od
največjih bančnih skupin v EU. Med referenčne
projekte Deloitte CE prav tako spada svetovanje pri
drugih regulatornih in makrobonitetnih projektih
(EMIR, BRRD, CRR) za nekatere od največjih
finančnih institucij v Evropi.
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Naš pristop
Zakaj Deloitte?
KAJ VAM LAHKO PONUDIMO?

JASNO OPREDELJNI CILJI PROJEKTA

VNAPREJ PRIPRAVLJENA ORODJA

Heat map
Obsežne izkušnje pri izvajanju splošnih
(uvodnih) delavnic in delavnic za
specifične tematike.

Že pripravljeni materiali, ki so pri naših
strankah naleteli na dober odziv.

Visoko usposobljena mednarodna
ekipa strokovnjakov iz območja
centralne in vzhodne Evrope z obsežnimi
izkušnjami glede MIFIR in MIFID II
Izkušnje pri pripravi analize vrzeli v
povezavi s splošnimi zahtevami, kot tudi z
analizo specifičnih področij, ki so
opredeljena kot problematična (npr.
zakladništvo).

Pripravljeni materiali in
dokumentacija, ki je že bila uporabljena
na dejanskih projektih.
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Izmenjava znanja med vašo
institucijo in Deloitteom

Zbiranje informacij na visoki ravni
do bi ugotovili, na katera področja
v vaši instituciji MiFID II najbolj
vpliva

Analiza vrzeli

Opredelitev področij za spremembo
(opredelitev vrzeli)
Podroben načrt

Priprava načrta za spremembe
(Roadmap)
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Kontakti
Katarina Kadunc, FCCA
Direktorica
M: +386 51 335 452
E: kkadunc@deloittece.com

Tadej Recek
Vodja projektov
M: +386 31 409 652
E: trecek@deloittece.com
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