
Sprawozdawczość obligatoryjna

Obsługiwane obszary sprawozdawcze: 

 Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego

 Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego (OGA)

 Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

 Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki płatniczej (BSP)

 Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej (MONREP)

 Rezerwa obowiązkowa (PD, deklaracja RO) 

 Sprawozdawczość ostrożnościowa (FINPL, NB300, pełna sprawozdawczość EBA ITS z COVID-

19 włącznie)

 Sprawozdawczość na rzecz BFG 

Autorska, kompleksowa aplikacja firmy BSB do obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej 

instytucji finansowych, głównie banków. Pozwala na przygotowanie różnego rodzaju 

raportów na rzecz regulatorów, a także raportów własnych na wewnętrzne potrzeby klienta. 

Spółka Bazy i Systemy Bankowe posiada wysokie kompetencje, wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie specjalistów w zakresie sprawozdawczości bankowej. Jesteśmy pionierami 
systemów IT, które umożliwiają bankom i instytucjom finansowym automatyzowanie ich 
działalności. Oferujemy sprawdzone produkty i usługi dopasowane do potrzeb i oczekiwań 
klienta.  

suiteOBLIGO

Główne cechy systemu:

 Automatyzacja procesu pozyskania danych na potrzeby raportów obligatoryjnych w oparciu o dane 

źródłowe z hurtowni danych i inne źródła wskazane przez Bank

 Zarządzanie algorytmami odpowiedzialnymi za przekształcanie (standaryzację) danych źródłowych 

Banku, co gwarantuje proste, szybkie i jednokrotne wprowadzanie przez użytkownika oraz 

dostosowanie algorytmu w przypadku zmian struktury danych źródłowych (nowe rodzaje kont, 

produktów itp.)

 Możliwość analizy zarówno na poziomie danych sprawozdawczych, jak i danych źródłowych 

wykorzystanych do ich wyliczenia, co znacznie ułatwia proces weryfikacji wyników 

 Mechanizm walidacji danych zgodnie z aktualnymi wymogami regulatorów (kilkadziesiąt tysięcy 

zaimplementowanych reguł kontrolnych opublikowanych przez NBP), co pozwala przygotować 

sprawozdania o wysokiej jakości 

 Wyposażenie w zaawansowane mechanizmy korygowania danych oraz automatyczna eliminacja 

błędów poniżej zdefiniowanego progu istotności – system na życzenie użytkownika sam wprowadza 

korekty wyrównując sprawozdania dla różnic na kilka lub kilkanaście złotych

 Wizualizacja sprawozdań zgodna z publikacją regulatora

 Generowanie sprawozdań w odpowiednim formacie wymaganym przez regulatora 



Korzyści wynikające z wdrożenia suiteOBLIGO:

 Usprawnienie procesu przygotowania i analizy danych sprawozdawczych 

 Elastyczność rozwiązania – możliwość szybkiej rozbudowy o obsługę nowych obszarów 

sprawozdawczych

 Zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu sprawozdawczego 

 Kompleksowość rozwiązania 

 Wsparcie techniczne i merytoryczne zespołu dedykowanego do sprawozdawczości 

obligatoryjnej  

 Zastosowanie rozwiązania typu cienki klient, nie wymagającego instalacji na stacjach 

użytkowników, co znacznie usprawnia proces wdrożenia i aktualizacji wersji Systemu 

 Przyjazny i intuicyjny interfejs dla użytkownika 

 Zarządzanie procesami przetwarzania danych (kolejkowanie, harmonogramowanie) oraz 

słownikami wartości specyficznych dla Banku

W przypadku pytań lub zamówienia prezentacji systemu prosimy o kontakt.

   

   

suiteOBLIGO - schemat działania:


