
Sprawozdawczość bankowa - MiFIR 

System mifirOBLIGO jest rozwiązaniem zapewniającym profesjonalne wsparcie proce-

sów raportowania i publikację danych zgodnie z Dyrektywą MiFID II i Rozporządzeniem 

MiFIR. Umożliwia spełnienie obowiązku raportowego nałożonego przez MiFIR od 

03.01.2018 r., a także realizację obowiązku przekazywania danych do publikacji przez APA. 

System mifirOBLIGO posiada również funkcje generowania raportów RTS 27 i RTS 28, 

a także obsługę kwotowań (ang. RFQ).

Spółka Bazy i Systemy Bankowe wspiera instytucje finansowe dla sprawnego i bezpiecznego 
działania, dostarczając im wysokiej jakości systemy IT. BSB posiada kompetentnych 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu oferuje Klientom bezpieczne 
rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

mifirOBLIGO

 Import danych z systemów informatycznych banku na cele:

    - publikacji transakcji przez zatwierdzone podmioty publikujące - APA (ang. Approved  

    Publication Authority) - zgodnie z wymogiem MiFID II zachowania przejrzystości  

          posttransakcyjnej (ang. post-trade transparency),

       - publikacji kwotowań (ang. Request For Quote) przez zatwierdzone podmioty publikujące - 

       APA (ang. Approved Publication Authority) - zgodnie z wymogiem MiFID II zachowania 

          przejrzystości przedtransakcyjnej (ang. pre-trade transparency),

      - raportowania do zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego - ARM (ang. Approved 

          Reporting Mechanism) zgodnie z MiFIR.

 Walidację danych wejściowych według zdefiniowanych algorytmów.

 Przeglądanie i wyszukiwanie danych o transakcjach w rejestrze danych mifirOBLIGO.

 Wprowadzanie korekt w danych oraz przeglądanie historii zmian.

 Tworzenie i wysyłkę komunikatu o strukturze zgodnej z wymaganiami dostawców usług APA 

i ARM.

 Odbiór komunikatów odpowiedzi z APA i ARM oraz odpowiednią ich interpretację (przyjęcie / 

odrzucenie transakcji, prezentacja przyczyny odrzucenia).

 Dostęp do raportu prezentowanego w formie wizualnej (dashboard), umożliwiającego 

bieżące monitorowanie stanu przetwarzanych danych.

 Generowanie raportu zgodnego z RTS 27 w celu publikacji przez bank na stronach 

internetowych (w formacie „machine readable”).

 Generowanie raportu RTS 28 per grupa klientów i per typ instrumentu.

 Eksport danych do MS Excel oraz tworzenie raportów o błędach w danych i raportów 

statystycznych.

 Podgląd wymienianych komunikatów w postaci oryginalnej oraz przyjaznej użytkownikowi.

Funkcjonalność aplikacji:



Moduły systemu:

System składa się z następujących modułów funkcjonalnych, wspierających realizację 

kolejnych etapów procesu raportowania:

 Moduł Zasilanie - umożliwiający import danych o transakcjach, uruchamiany 

automatycznie lub manualnie oraz przeglądanie raportów z procesu zasilania ze 

wskazaniem zidentyfikowanych nieprawidłowości.

 Moduł Transakcje - związany z przechowywaniem danych transakcji oraz przeglą-

daniem historii zmian danych.

 Moduł Korekty - umożliwiający rejestrowanie korekt z poziomu GUI oraz wczytywanie 

korekt z pliku wsadowego.

 Moduł Komunikacja - pozwalający na konwersję i generowanie plików zgodnych ze 

schematem wymaganym przez dostawców usług APA i ARM oraz ich automatyczną 

wysyłkę, a także automatyczne zaczytywanie odpowiedzi.

 Moduł Raporty - wspierający proces sprawozdawczy Banku w zakresie MIFID II 

i umożliwiający generowanie raportów zgodnie z RTS 27 i RTS 28.

 Moduł Administracja - wspierający zarządzanie dziennikiem zdarzeń, słownikami, 

uprawnieniami użytkowników aplikacji powiadomieniami mailowymi oraz parametrami 

procesu archiwizacji.

Zapewniamy:

 Wsparcie informatyczne i merytoryczne Klienta w trakcie całego procesu analizy 

i wdrażania oprogramowania.

 Bieżący nadzór nad zmianami legislacyjnymi oraz dostosowanie oprogramowania do 

aktualnych wymogów prawnych.

 Możliwość prezentacji. 

W przypadku ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 Spełnienie obowiązku raportowego nałożonego przez MiFIR od 03.01.2018 r.

 Wypełnienie przez bank obowiązku zachowania przejrzystości przed- i posttransakcyjnej.

 Przejrzysta analiza i weryfikacja danych o wysłanych transakcjach.

 Optymalizacja czasu przygotowania danych i wygenerowania raportów RTS 27 i RTS 28.

Korzyści z wdrożenia Systemu:
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