Sprawozdawczość
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.

sftrOBLIGO
System sftrOBLIGO jest rozwiązaniem wspierającym raportowanie zgodnie z Rozporządzeniem SFTR (z ang. Securities Financing Transaction Regulation), tj. Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
przejrzystości transakcji ﬁnansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Obowiązek raportowy
dotyczy transakcji typu: pożyczki papierów wartościowych, transakcje repo i reverse repo,
transakcje buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw
gwarantowanych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Termin pierwszego raportowania transakcji SFT to 14 kwietnia 2020 r.

System sftrOBLIGO zapewnia:









Import danych z systemów informatycznych banku, w tym transakcji raportowanych w ramach
backloadingu,
Walidację danych wejściowych według algorytmów zdeﬁniowanych przez KDPW_TR
(lub innego Repozytorium Transakcji wskazanego przez Klienta),
Przeglądanie i wyszukiwanie danych o transakcjach w rejestrze danych sftrOBLIGO,
Wprowadzanie korekt w danych oraz przeglądanie historii zmian,
Tworzenie i wysyłkę pliku XML o strukturze zgodnej z wymaganiami KDPW_TR,
Odbiór komunikatów odpowiedzi z KDPW_TR i odpowiednią ich interpretację (przyjęcie /
odrzucenie transakcji, prezentacja przyczyny odrzucenia),
Wczytywanie komunikatów rekoncyliacji,
Eksport danych do MS Excel oraz tworzenie raportów o błędach i raportów statystycznych.

Przebieg procesu sprawozdawczego:

Moduły systemu:










Moduł Import - 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 i ich edycją,
kopiowaniem oraz przeglądaniem historii zmian danych,
Moduł Korekty - umożliwiający wczytywanie korekt z pliku wsadowego oraz przeglądanie
wprowadzonych zmian,
Moduł Komunikacja - pozwalający na konwersję i generowanie plików zgodnych
ze schematem wymaganym przez dostawców usług Repozytorium Transakcji oraz ich
automatyczną wysyłkę, a także automatyczne zaczytywanie odpowiedzi,
Moduł Procesy - umożliwiający zarządzanie procesami (zadaniami) uruchamianymi
automatycznie lub manualnie przez użytkownika,
Moduł Parametryzacja - umożliwiający zarządzanie słownikami oraz wczytywanie plików z
regułami standaryzacji, walidacji oraz ﬁltrowania danych,
Moduł Administracja - wspierający konﬁgurację parametrów systemowych, powiadomień
mailowych, przeglądanie dziennika zdarzeń.

Korzyści z wdrożenia Systemu:
Spełnienie obowiązku raportowego nałożonego przez SFTR,
Oszczędność czasu pracowników instytucji dzięki automatyzacji procesów, wykonujących
kluczowe funkcje w systemie (np. import danych, generowanie raportów, wysyłka i odbiór
komunikatów z KDPW_TR),
Terminowe raportowanie zapewnione przez automatyczne mechanizmy selekcji
komunikatów do wysyłki w dniu D+1,
Możliwość weryﬁkacji danych bezpośrednio przed wysyłką do KDPW_TR dzięki funkcji
manualnego zatwierdzania transakcji do wysyłki,
Gwarancja wysłania poprawnego technicznie raportu dzięki regułom walidacji komunikatu xml
na zgodność ze schemą KDPW_TR,
Łatwa kontrola procesu raportowego dzięki wysyłanym powiadomieniom mail’owym
i prezentacji statystyk w aplikacji,
Minimalizacja kosztów dzięki automatyzacji obsługi procesu.










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 Systemu działającego na naszym środowisku testowym.


W przypadku ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

