
Seminarium SFTR – regulacja, wyzwania i rozwiązanie,
czyli jak przygotować instytucję finansową do raportowania

Nasze seminarium jest rekomendowane dla 

pracowników instytucji finansowych, w tym 

banków, zajmujących się obsługą transakcji: 

< repo,

< buy-sell back, 

< pożyczek papierów wartościowych, 

< transakcji na towarach, 

< transakcji margin lending.

15 styczeń 2020, Golden Floor, 

Al. Jerozolimskie 123a,  Warszawa

Jeśli chcesz wiedzieć... Dla kogo? 

Jedyne na rynku seminarium eksperckie z udziałem przedstawicieli KDPW SA.

< jak przygotować swoją organizację do raportowania?

< jak poradzić sobie z wyzwaniami wdrożenia 

i raportowania?

< jak zadbać o kompleksowe rozwiązanie 

informatyczne?  

< jaką strukturę mają raporty i jak wyglądają 

przykładowe scenariusze?

Organizator: 

Risco Software - eksperci biznesowi i technologiczni 

systemów IT, dedykowanych regulacjom unijnym 

i krajowym.

Partnerzy: 

KDPW SA, Areto.

Cena za uczestnictwo:

300 PLN netto + 23% VAT (rejestracja do 31.12.2019).

500 PLN netto + 23% VAT (rejestracja od 1.01.2020).

< Prezentacja rozwiązania działającego na środowisku testowym KDPW SA,

< Specyfikacje techniczne KDPW SA,

< Możliwość zadawania pytań na temat regulacji i wdrożeń, także ekspertom 

z KDPW SA,

< Komplet prezentacji,

< Checklista przedwdrożeniowa, która pomoże przygotować instytucję 

do procesu raportowania SFTR.

Specjalnie dla uczestników:

Kiedy i gdzie? 

Rejestracja
riscosoftware.pl/seminariumSFTR 



09:00 -12:15  O rozporządzeniu SFT: 

< o instrumentach i podmiotach objętych raportowaniem, 
< rodzaje funkcjonalności, 
< dokumentacja, 
< tryby raportowania, 
< dodatkowe wymogi, 
< scenariusze i szczególne przypadki raportowania, 
< struktura raportu.

Szczegółowa agenda Risco Software:

1. Zagadnienia związane z przygotowaniem instytucji 
do raportowania SFTR:
< identyfikacja systemów źródłowych,
< audyt kompletności danych,
< audyt jakości danych,
< opracowanie mapowań transakcji na RTS-y,
< gromadzenie danych,
< interpretacja danych i wypełnianie raportów,
< automatyzacja procesu.

2. Wybrane wyzwania projektowe podczas wdrożenia IT:
< raportowanie wycen i zmiana zabezpieczeń,
< uzyskanie ISIN i LEI,
< budowa słowników dla danych spoza systemu 

źródłowego,
< implementacja walidacji,
< definiowanie „reuse” obligacji,
< uzgadnianie UTI,
< wymuszone delegowanie,
< skomplikowany XML (w porównaniu do MiFIR).

3. Proces wdrożenie systemu informatycznego:
< raportowanie ręczne lub półautomatyczne 

vs raportowanie systemowe – wady i zalety,
< koszty i ryzyka operacyjne,
< wybór repozytorium, podejścia projektowe.

4. Wybrane zagadnienia związane z procesem 
raportowania: 
< budowanie i wysyłka raportów XML,
< odbieranie powiadomień,
< korekty, monitoring,
< backloading,
< uzgadnianie danych pomiędzy stronami / 

rekoncyliacja,
< bezpieczeństwo, audytowalność.

5. Case studies - symulacja zdarzeń i sposobów ich 
raportowania:
< zły collateral,
< zaraportowanie inaczej niż druga strona – jak 

uzgodnić rozbieżności,
< wybór rodzaju komunikatu do wysłania (modyfikacja 

vs korekta),
< czy należy zaraportować za drugą stronę / jak to 

zrealizować?
< jak postępować, gdy jedna strona zaraportuje REPO 

a druga BSB?

13:00 -14:30  KDPW SA:

< słownik SFTR,
< kanały komunikacji, 
< raportowanie, 
< rekoncyliacja, 
< „End of the Day”, 
< modele współpracy, 
< cennik.

n przygotowanie instytucji do raportowania SFTR, 
n proces wdrożenia systemu informatycznego, 
n wybrane wyzwania projektowe podczas wdrożenia, 
n wybrane zagadnienia dot. procesu raportowania.

Harmonogram Seminarium SFTR

Dowiedz się więcej:

+48 607 168 585  lub  +48 603 063 292

www.riscosoftware.pl 

Risco Software Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa 

12:15 -13:00  Lunch

14:45 - 16:00  Risco Software: 


