ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více než 6 zahraničních trzích.

ARBES
Výkaznictví

Člen skupiny Expandia
Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny Expandia.
Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti jako například
Gumotex a další.

30 let na trhu IT
Již 30 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční
domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty. Díky mnohaletým
zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich zákazníků a dokážeme
pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší řešení pro podporu jejich
plánů a strategií.
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ARBES Výkaznictví

Výkaznictví od společnosti ARBES Technologies, a.s.
Vykazování vůči ČNB či ESMA je zákonná povinnost finančních institucí. ARBES
řešení umožňuje zajistit výkaznictví jak nad vlastními řešeními, tak nad řešeními
třetích stran a to včetně formátu ISO 200 22. ARBES Výkaznictví vám přináší
mnoho funkcí jako je správa a generování samostatných ISO výkazů (např. SFTR),
generování výkazů z heterogenních dat různých systémů či definování výkazů
pomocí uživatelských pravidel a mnoho dalšího.

ESMA - Securities Financing Transactions
Regulation (SFTR)
Cílem SFTR je zprůhlednit a kontrolovat finanční
operace typu REPO, REVERSE REPO, zápůjčky
a výpůjčky cenných papírů a BUY/SELL & SELL/BUY
transakce.

ČNB - SDAT
Modul pokrývající veškeré
ČNB reporty pro:
				
•
•
•
•
•
•
•
•

Generování a odesílání výkazů ve formátu ISO 200 22

bankovnictví			
družstevní záložny			
investiční společnosti			
obchodníky s cennými papíry			
penzijní společnosti			
platební instituce			
pojišťovnictví			
a mnohé další

ESMA - vypořádací internalizátor
Report o celkovém objemu a hodnotě všech obchodů s cennými papíry, které Vykazující společnost za
dané období vypořádá mimo centrální depozitáře.

Další výhody řešení ARBES:

Evidence, kontroly a odesílání ČNB výkazů
Generování výkazů z různých
externích dat pomocí uživateli
definovaných pravidel

Správa výkazů z produkčních
systémů (např. denní výkazy
deníku obchodníka)

Přístup k datům přes DB VIEW
a CSV soubory

Přístup k datům
přes webové služby

Naše systémy využívají:

•
•
•
•
•
•

Načítání vykazovací povinnosti z ČNB.
Načítání a porovnávání verzí typů výkazů.
Provádění kontrol výkazů interpretací načtených pravidel.
Generování výkazů s oddělenými právy na společnosti.
Možnost ovládání z WEB aplikace nebo z externího API.
ISO 200 22

Pokud řešíte otázku splnění regulatorních požadavků,
neváhejte se na mě obrátit. V ARBES Technologies
Vám rádi poradíme s vykazovacími povinnostmi vůči
ČNB či ESMA.
vedetvic@arbes.com
Michal Soukup, Specialista na regulatorní reporting
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