Instrukcja użytkownika (U2A)
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Wstęp
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania aplikacji,
umożliwiającej użytkownikowi dostęp do funkcjonalności wspierających obsługę
Repozytorium Transakcji, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych.
Aplikacja dostępna jest w sieci Internet, na witrynie internetowej KDPW – www.kdpw.pl
W instrukcji znajdą Państwo niezbędne informacje pozwalające na płynne korzystanie z
wszystkich przypisanych Państwu funkcjonalności RT prowadzonego przez KDPW.
Pragniemy podkreślić, iż opisy w poniższej instrukcji mają charakter czysto techniczny, a
wszelkie ustalenia organizacyjno-prawne zawarte są w Regulaminie RT.
W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie
http://www.kdpw.pl kliknąć link Repozytorium transakcji KDPW_TR. Na stronie tej
oprócz bezpośredniego zalogowania się do aplikacji, w dedykowanych zakładkach,
dostępna jest możliwość przejrzenia dokumentacji dotyczącej zasad korzystania z
aplikacji, struktury komunikatów xml oraz wyświetlenia raportów zbiorczych
publikowanych przez RT w trybie zgodnym z warunkami opisanymi w regulacjach
prawnych.
W celu zalogowania się do aplikacji RT z menu wybieramy link Aplikacja. Pojawi się
strona logowania do Repozytorium Transakcji. Opcję logowania uruchamiamy poprzez
kliknięcia na baner Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie
ważnego certyfikatu zainstalowanego na komputerze, z którego chcemy uruchomić
aplikację RT. Po wciśnięciu banera RT użytkownik zostaje przekierowany do okna
pozwalającego wybrać odpowiedni certyfikat w przypadku posiadania więcej niż jednego
ważnego certyfikatu (np. certyfikat testowy i produkcyjny).
Po dokonaniu wyboru właściwego certyfikatu należy wybrać przycisk OK. Jeżeli wybrany
certyfikat jest prawidłowy, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie
komputera powinno pojawić się okno główne Repozytorium transakcji, do którego
użytkownik zalogował się.
W przeciwnym razie pojawi się strona z opisem błędu wskazującym na brak możliwości
zalogowania się do RT. W takich sytuacjach należy skontaktować się z Repozytorium w
celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
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Funkcje Repozytorium transakcji
Prawidłowe zalogowanie do aplikacji RT uruchomi witrynę internetową, która w
zależności od posiadanych uprawnień (uprawnienia przyznane na podstawie Wniosku o
przyznanie uprawnień do certyfikatu imiennego U2A -link:
http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/Przyst%c4
%85pienie-do-Repozytorium.aspx) pozwoli korzystać z odpowiednich zakładek aplikacji
RT. W instrukcji poniższej opisany jest najszerszy zakres informacyjny dostępny od
strony użytkownika zewnętrznego.
Witryna internetowa RT została podzielona ma następujące zakładki:
1. XML file import
2. Reporting service:
a. Action type new
b. Cancel account
c. Cancel instrument
d. Collateral summary
e. Valuation summary
3. Active reports
4. Non-active reports
5. Deleted reports
6. TR Communication
7. Requested data
Poniżej zostaną opisane wszystkie wyżej wymienione zakładki.

Zakładka XML file import

Po wybraniu zakładki XML file import otworzy się okno dialogowe (Rys. 1), za pomocą
którego użytkownik może, z pliku lokalnego, wczytać komunikat XML zawierający raport
o jednej lub wielu transakcjach bądź ich modyfikacjach. Ograniczenia w tym zakresie
opisane są w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml.
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Rys. 1

Celem przekazania do RT raportu o transakcji/ach użytkownik wskazuje odpowiedni
plik. Następnie wybiera opcję ‘Import’. Plik z komunikatem xml umożliwia
importowanie nowych transakcji, modyfikowanie oraz usuwanie istniejących
transakcji.
Po poprawnym wczytaniu pliku i zaimportowaniu danych z pliku, użytkownik dostaje
informację zwrotną w postaci komunikatu xml zapisaną w zakładce TR
Communication. Struktura komunikatu zwrotnego o poprawnym imporcie lub
odrzuceniu opisana jest w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml.
W trybie tym możliwe jest zgłoszenie wszystkich komunikatów xml, zarówno
dotyczących pojedynczych transakcji jak i komunikatów zbiorczych. Tryb obsługi jest
taki sam.

Zakładka Reporting service

W ramach zakładki (Rys.2) dostępne są następujące opcje:
a. Action type new
b. Cancel account
c. Cancel instrument
d. Collateral summary
e. Valuation summary

Rys. 2

a. Action type new
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Za pomocą tej podzakładki użytkownik RT może w sposób ręczny
wprowadzać raporty o transakcjach. W tym celu należy wypełnić wszystkie
wymagane (oznaczone wykrzyknikiem) przez repozytorium transakcji pola
(Rys.3). W przypadku nie podania pola wymaganego aplikacja uniemożliwi
zapisanie takiego raportu o transakcji w repozytorium oraz poinformuje że
w danej sekcji pozostały niewypełnione pola.
Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o transakcji należy
wcisnąć przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie
zapamiętany i przeniesiony do RT a wprowadzone dane zostaną utracone.
Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do RT i przekazanie
odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki TR
Communication.

Rys. 3

Rejestrując transakcję wymagane jest by w Repozytorium nie istniał wpis dotyczący tej
transakcji zgłoszony przez odpowiednią stronę. W trybie tym nie jest możliwe powtórne
przekazanie danych lub modyfikacja wprowadzonych zapisów.
Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej jednak, jeśli uczestnik ma
wątpliwości, co należy wprowadzić w danym polu, najechanie na to pole myszką pozwoli
wyświetlić podpowiedź określającą wskazane pole. Treść oraz sposób wyświetlania
podpowiedzi dostępne są w załączniku nr 1 do niniejszego podręcznika.
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b. Cancel account
Wybierając opcję Cancel account i wypełniając formatkę dokonamy terminacji
wszystkich aktywnych transakcji zaraportowanych od strony wskazanego
konta rozliczeniowego (Rys.4). Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu
informacji o terminacji transakcji należy wcisnąć przycisk Save. Bez
wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w RT a
wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza
zapisanie terminacji transakcji w RT i przekazanie odpowiedniego
potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki TR Communication.

Rys. 4

c. Cancel instrument
Wybierając opcję Cancel instrument i wypełniając formatkę dokonamy
terminacji wszystkich aktywnych transakcji dla danego instrumentu (Rys.5).

Rys. 5

Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o terminacji instrumentu
należy wcisnąć przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie
zostanie uaktualniony w RT a wprowadzone dane zostaną utracone.
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Potwierdzenie danych oznacza zapisanie terminacji dla transakcji na dany
instrument w RT i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci
komunikatu xml do zakładki TR Communication.
W przypadku zgłoszenia terminacji przez jedną ze stron odpowiedni zapis
w RT dokonywany jest jedynie dla strony zgłaszającej.
d. Collateral summary
Wybierając opcję Collateral summary i wypełniając formatkę dokonamy
zgłoszenia zbiorczego zabezpieczeń dla danego portfela (Rys.6).

Rys. 6

Każda aktualizacja zabezpieczeń, czyli wprowadzenie nowych wartości i
zatwierdzenie zmian oznaczać będzie powołanie nowej mutacji.
W przypadkach, gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu
obu stron, modyfikacji podlegał będzie wyłącznie rekord powiązany z
kontrpartnerem, którego zabezpieczenie ulega zmianie.
Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o
aktualizacji zabezpieczenia na portfel należy wcisnąć przycisk Save. Bez
wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w RT, a
wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza
zapisanie raportu zmian zabezpieczeń do RT i przekazanie odpowiedniego
potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki TR Communication.
e. Valuation summary
Wybierając opcję Valuation summary i wypełniając formatkę dokonamy
zbiorczego zgłoszenia wyceny dla klasy instrumentu (Rys.7).
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Rys. 7

Każda aktualizacja wyceny, czyli wprowadzenie nowych wartości i
zatwierdzenie zmian, oznaczać będzie powołanie nowej mutacji.
W przypadkach, gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu
obu stron, modyfikacji podlegał będzie wyłącznie rekord powiązany z
kontrpartnerem, którego wycena ulega zmianie.
Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o aktualizacji wyceny
należy wcisnąć przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie
zostanie uaktualniony w RT, a wprowadzone dane zostaną utracone.
Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu zmian wyceny do RT i
przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do
zakładki TR Communication.
Zakładka Active reports

Po wybraniu tej zakładki pojawi się ekran (Rys. 8), na którym po wybraniu przycisku
Search1 pojawią się transakcje aktywne.

1

W celu wyświetlenia danych transakcyjnych należy użyć filtrów oraz przycisku ‘Search’, który działa w

następujący sposób:




w przypadku założenia filtra/-ów, wyświetlone zostaną raporty wybrane zgodnie ze zdefiniowanym
kryterium, zaś
w przypadku braku założenia filtra/-ów, aplikacja wyświetli wszystkie dostępne dla danego
użytkownika raporty.
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Rys. 8

W przypadku chęci wyświetlenia raportów delegowanych - przesyłanych przez inny
podmiot raportujący, należy odznaczyć checkbox ‘Delegated reports’ w lewym
górnym rogu ekranu.
W ramach zakładki ‘Active reports’ dostępne są przyciski:
 Reporting service, (Rys. 9) który daje możliwość wybrania raportu w typie:
o Modification
o Error
o Cancel
o Compression
o Valuation
o Collateral
 Export reports, (Rys.10) który daje możliwość wybrania formatu pliku do exportu
a. CSV
b. XLS
c. XML
 View, który daje możliwość „wyświetlenia” transakcji.
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Rys. 9

Rys. 10

Zakładka Non-active reports

Po wybraniu tej zakładki pojawi się ekran (Rys. 11), na którym po wybraniu przycisku
Search2 pojawią się transakcje nieaktywne.

2

W celu wyświetlenia danych transakcyjnych należy użyć filtrów oraz przycisku ‘Search’, który działa w

następujący sposób:




w przypadku założenia filtra/-ów, wyświetlone zostaną raporty wybrane zgodnie ze zdefiniowanym
kryterium, zaś
w przypadku braku założenia filtra/-ów, aplikacja wyświetli wszystkie dostępne dla danego
użytkownika raporty.
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Rys. 11

W przypadku chęci wyświetlenia raportów delegowanych - przesyłanych przez inny
podmiot raportujący, należy odznaczyć checkbox ‘Delegated reports’ w lewym
górnym rogu ekranu ( dotyczy tylko uczestnictwa w typie GUR i ZUR).
W ramach zakładki ‘Non-active reports’ dostępne są przyciski:
 Reporting service, (Rys. 12) który daje możliwość wybrania opcji:
o Modification
o Error
o Valuation
o Collateral
 Export reports (Rys.13), który daje możliwość wybrania formatu pliku do exportu
a. CSV
b. XLS
c. XML
 View, który daje możliwość „wyświetlenia” transakcji.

Rys. 12
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Rys. 13

W przypadku chęci wyświetlenia raportów delegowanych - przesyłanych przez inny
podmiot raportujący, należy odznaczyć checkbox ‘Delegated reports’ w lewym górnym
rogu ekranu ( dotyczy tylko uczestnictwa w typie GUR i ZUR).

Zakładka Deleted reports

Po wybraniu tej zakładki pojawi się ekran (Rys. 14), na którym po wybraniu przycisku
Search3 pojawią się transakcje anulowane.

3

W celu wyświetlenia danych transakcyjnych należy użyć filtrów oraz przycisku ‘Search’, który działa w

następujący sposób:




w przypadku założenia filtra/-ów, wyświetlone zostaną raporty wybrane zgodnie ze zdefiniowanym
kryterium, zaś
w przypadku braku założenia filtra/-ów, aplikacja wyświetli wszystkie dostępne dla danego
użytkownika raporty.
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Rys. 14

W ramach zakładki ‘Deleted reports’ dostępny jest przycisk:
 View, który daje możliwość „wyświetlenia” transakcji.

Reporting service (dot. zakładek: ‘Active reports’ oraz ‘Non-active reports’)
poniżej opisane zostały poszczególne rodzaje zmian:
Modification
Po wybraniu opcji Modification dla danej transakcji pojawi się ekran z wypełnionymi
wartościami, które możemy modyfikować (Rys. 15Błąd! Nie można odnaleźć źródła
dwołania.).
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Rys. 15

W ramach opcji Modification można dokonać bardzo szerokich zmian, przy czym w
przypadku modyfikacji pól, dla których zdefiniowane zostały kontrole warunkowe
opisane w tabeli walidacji level 2 ESMA, niezbędnym jest podanie kompletu pól na tę
walidację się składającego np. modyfikacja pola PrdctId1 wiąże się z koniecznością
wypełniania pola ‘Venue Of Execution’, ‘Taxonomy’ oraz sekcji obowiązkowej wynikającej
ze sposobu zdefiniowania pola ‘Product Id1’.
Należy pamiętać, że oznaczenie atrybutu ‘Delete’ skutkuje wyczyszczeniem danych
zaraportowanych w danym polu (Rys. 16). W ramach opcji Modification nie jest możliwe
aktualizowanie sekcji ‘Valuation and collateral information’.
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Rys. 16

Należy również pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy
wcisnąć przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w
RT, a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie
raportu do RT i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do
zakładki TR Communication. Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej
jednak, jeśli uczestnik ma wątpliwości, co należy wprowadzić w danym polu,
wyedytowanie danego pola myszką, pozwoli wyświetlić podpowiedź, opisującą
wskazane pole. Treść oraz sposób wyświetlania podpowiedzi dostępne są w załączniku
nr 1 do niniejszego podręcznika.

Error
Za pomocą opcji Error użytkownik RT może dokonać anulowania zgłoszenia raportu o
transakcjach. W tym celu należy odszukać właściwy raport.
Następnie zaznaczając odpowiednią mutację i uruchamiając przycisk Error, pojawia się
okno (Rys. 17), w którym należy podać SMR transakcji, którą chcemy usunąć i zatwierdzić
przyciskiem ‘OK.’ Należy mieć na względzie, że zgłoszenie usunięcia (AT=E ) usuwa
transakcję wraz z całą jej historią. Po przesłaniu AT=E do danej transakcji, użycie tego
samego UTI pomiędzy tymi samymi kontrahentami nie jest możliwe. Jednocześnie
jedynym raportem, który może przesłać druga strona jest również raport AT=E.
Po odebraniu przez RT poprawnego komunikatu AT=E, dodatkowo tworzony jest nowy
rekord (mutacja) AT=E. Wpisy o transakcjach anulowanych są prezentowane w zakładce
Deleted Reports.
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Rys. 17

Cancel
Za pomocą opcji Cancel użytkownik RT może wprowadzać modyfikacje raportów
związane ze zgłoszeniem rozwiązania transakcji, czyli w celu zaraportowania daty
terminacji w polu Termination Date. W tym celu należy wybrać opcję Cancel a następnie
właściwy raport (Rys.18).

Rys. 18

W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie
jednego pola: Termination Date. Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu
zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian AT=C. Wskazanie daty
terminacji oznaczać będzie zakończenie cyklu życia kontraktu, w związku z czym wraz z
pozytywnym przetworzeniem komunikatu powstanie nowa mutacja kontraktu
z wewnętrznym statusem oznaczającym nieaktywność. Nieaktywność mutacji oznaczać
będzie, iż transakcja taka nie może być już modyfikowana.
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Compression
Za pomocą opcji Compression użytkownik RT może wprowadzać modyfikacje raportów
związane ze zgłoszeniem kompresji transakcji. Kompresja – rozumiana jest, jako redukcja
portfela kontraktów/transakcji.
Kompresję portfela kontraktów/transakcji raportujemy za pomocą AT=Z, gdzie w polach
Notional Amount i Quantity podano wartości zerowe. Taki raport będzie wyświetlany w
zakładce Non-active reports.
Uruchamiając opcję Compression, wchodzimy w tryb zmiany transakcji (Rys.19).
W AT=Z wymagane jest podanie daty terminacji (kompresji), dodatkowo należy pamiętać, że
następuje kontrola: jeśli w poprzednim raporcie data Maturity Date została podana, to
Termination Date musi być mniejsza niż lub równa podanej Maturity Date.
Wartości pozycji powstałej po kompresji powinny być raportowane, jako AT=N z nowym
TradId, datą obowiązywania = execution timestamp = data kompresji oraz znacznikiem
Compression=’Y’.

Rys. 19

Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć
przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w RT a
wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu
do RT i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki
TR Communication.

Valuation oraz Collateral
Za pomocą tych podzakładek użytkownik RT może wprowadzać modyfikacje raportów
związane ze zmianami w zakresie wyceny lub zabezpieczeń. W tym celu należy odszukać
właściwy raport / raporty.
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Uruchamiając opcję Valuation lub Collateral wchodzimy w tryb zmian transakcji w
zakresie wyceny (Rys.20) lub zabezpieczeń (Rys.21). W wyniku tego działania
udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie jednej sekcji dotyczącej wyceny
i zabezpieczeń.

Rys. 20

Rys. 21

18

Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć
przycisk Save. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w RT, a
wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu
do RT i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki
TR Communication.

Other (Data Correction)
Nową funkcjonalnością jest przesłanie przez PUR’a zgłoszenia o konieczności korekty
danych. Jest to realizowane przez wygenerowanie za pomocą formatki zamieszczonej w
interfejsie, komunikatu trar.ins.001.02 z AT=O , w którym wypełnione zostaną jedynie
sekcje 0 i 1 komunikatu, zawierające klucz korygowanej transakcji oraz datę (zakres dat
obowiązywania). Zwrotnie uczestnik pośredni (PUR), do zakładki ‘TR Communication’
otrzyma komunikat statusowy, potwierdzający przekazanie notyfikacji o zgłoszeniu
błędu do uczestnika raportującego.
Wówczas, na podstawie komunikatu PUR’a, system KDPW_TR, do uczestnika
raportującego, wyśle komunikat notyfikacyjny trar.ntf.001.01 ze wskazaniem klucza
transakcji i datą (zakresem dat) obowiązywania do korekty oraz wskazaniem
identyfikatora LEI podmiotu zgłaszającego tę korektę. Komunikat ten zostanie przesłany
do kanału, z którego system repozytorium otrzymał ostatnią aktualizację danych dla
transakcji (A2A lub U2A). W przypadku kanału A2A komunikat notyfikacyjny zostanie
przesłany bezpośrednio do kolejki.
Zgłoszenie ‘poprawki’ danych przez raportującego spowoduje zapisanie nowych danych
w bazie RT.

Zakładka TR Communication
Po wybraniu zakładki TR Communication otworzy się okno, w którym użytkownik RT
będzie miał możliwość przeglądania komunikatów xml przekazanych przez RT w
odpowiedzi na złożone przez niego dyspozycje oraz odpowiedzi na dyspozycje złożone
przez PUR-a i przy zmianie uczestnika raportującego (Rys. 22).

19

Rys. 22

Celem ograniczenia liczby wyświetlanych informacji użytkownik może użyć
standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez
wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukany komunikat xml.
Wyświetlane komunikaty są komunikatami wyjściowymi z RT i użytkownik poprzez tę
zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta umożliwia eksport komunikatu do
pliku.
Jeżeli użytkownik chce wyeksportować komunikat xml należy wybrać funkcję export,
wybrać format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest
w dwóch formatach: xml i xls.

Zakładka Requested data
Po wybraniu zakładki Requested data otworzy się okno, w którym użytkownik RT będzie
miał możliwość wyświetlenia oraz pobrania plików z wygenerowanymi przez system
dużymi wolumenami danych (powyżej 10.000 raportów), które są efektem wysłania przez
użytkownika RT żądania eksportu dużego wolumenu danych do pliku (Rys.23).
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Rys. 23

Jeżeli użytkownik ma potrzebę pozyskać dane z okresu dłuższego niż 30 miesięcy od
daty terminacji kontraktu, należy zwrócić się pisemnie do RT, w celu otrzymania tych
danych. Repozytorium udziela dostępu do danych archiwalnych na wniosek podmiotu
uprawnionego w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych.

Wylogowanie użytkownika z aplikacji Repozytorium transakcji
W celu wylogowania z aplikacji RT należy wcisnąć przycisk logout. W wyniku tego
działania pojawi się okno dialogowe z prośba o potwierdzenie czynności. Akceptacja
oznacza wylogowanie, a odrzucenie powrót do aplikacji RT (Rys.24).
Zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, po wylogowaniu zamknięcie okna przeglądarki
internetowej.

Rys. 24
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Środowisko testowe
Środowisko testowe służy do zapoznania się z funkcjonalnościami Repozytorium
Transakcji oraz sposobem ich obsługi. W celu zalogowania się do Testowego
Repozytorium Transakcji należy dysponować testowymi certyfikatami, pobranymi w
analogiczny sposób jak certyfikaty produkcyjne.
Testowe Repozytorium Transakcji wspiera takie same funkcje jak produkcyjne
Repozytorium Transakcji. Niemniej jednak KDPW zastrzega, iż ze względu na testową
charakterystykę tego środowiska może być ono dostępne z różną wersją
oprogramowania bądź w ograniczonym czasie.
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ZAŁĄCZNIK nr 1.

Najechanie myszką na poszczególne pola pozwala wyświetlić podpowiedź określającą
zakres danych oraz dopuszczalny format danych we wskazanych polach – przykład
sposobu wyświetlania podpowiedzi widoczny jest na rysunku poniżej (Rys.1), zakres
wyświetlanych podpowiedzi wyszczególniono w dalszej części materiału.

Rys. 1

23

Słownik podpowiedzi
General information

1. Reporting Entity ID
In case the reporting counterparty has delegated the submission of the report to
a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this
field by a unique code.
In case of an individual, a client code shall be used, as assigned by the legal
entity used by the individual counterparty to execute the trade.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits).
2. Reporting Entity ID Type
Indication of the ID type used in the 'Reporting entity ID' field.
Possible values: LEIC - Legal Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC BIC code; OTHR - client code.
3. Action Type Details
Field allowing to add specific information about action type reported. Free text,
field up to 50 characters.
Delete checkbox - delete the data previously reported in a field No.3.
4. Sender Message Reference
Number identifying a single report, allocated by the reporting entity, used to
build references.
5. Reporting Timestamp
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Date and time of reporting to the trade repository determined by the system
according to ISO 8601 date format / UTC time format.
6. Eligible Date
Eligible date of the data provided in the report.
For AT=N has to be the same as execution timestamp;
for AT=V has to be the same as valuation date;
for AT=C has to be the same as termination date.
7. Backloading
Marker of backloading. This marker allows to change the controls for date fields.

COUNTERPARTY INFORMATION

1. CP ID
Unique code identifying the reporting counterparty. In case of an individual, a
client code shall be used.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits).
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2. CP ID Type
Indication of the ID type used in the 'CP ID' field.
Possible values: LEIC - Legal Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC BIC code; OTHR - client code.
3. Name
Corporate name of the counterparty.
100 alphanumerical digits or blank in case of coverage by Legal Entity Identifier
(LEI).
4. Country
Country of the counterparty domicile address.
Country code prefix according to ISO 3166 - 2 alphanumerical digits.
5. Post Code
Post code of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 40 characters.
6. Town
Town of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 60 characters.
7. Street
Street of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 150 characters.
8. Number
Building number of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 20 characters.
9. Number Flat
Flat number of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 20 characters.
10. Other Contact Details
Other contact details of the counterparty domicile address.
An alphanumeric field up to 208 characters.
11. Broker ID
In case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without
becoming a counterparty, the reporting counterparty shall identify this broker by
a unique code.
In case of an individual, a client code shall be used.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits).
12. Broker ID Type
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Indication of the ID type used in the 'Broker ID' field. Possible values: LEIC - Legal
Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC - BIC code; OTHR - client
code.
13. Clearing Member ID
In case the reporting counterparty is not a clearing member, its clearing member
shall be identified in this field by a unique code.
In case of an individual, a client code, as assigned by the CCP, shall be used.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits)."
14. Clearing Member ID Type
Indication of the ID type used in the 'Clearing Member ID' field.
Possible values: LEIC - Legal Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC BIC code; OTHR - client code.
15. Beneficiary ID
The party subject to the rights and obligations arising from the contract. Where
the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a
number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure. If
the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting
counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of
individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the
individual.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits).
16. Beneficiary ID Type
Indication of the ID type used in the 'Beneficiary ID' field.
Possible values: LEIC - Legal Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC BIC code; OTHR - client code.
17. Corporate Sector
Nature of the reporting counterparty’s company activities (bank, insurance
company, etc.). This field can be left blank in case the counterparty ID already
contains this information.
Taxonomy: A = Assurance undertaking authorised in accordance with
Directive 2002/83/EC; C = Credit institution authorised in accordance with
Directive 2006/48/EC; F = Investment firm in accordance with Directive
2004/39/EC; I = Insurance undertaking authorised in accordance with
Directive 73/239/EEC; L = Alternative investment fund managed by AIFMs
authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU; O =
Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article
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6(a) of Directive 2003/41/EC; R = Reinsurance undertaking authorised in
accordance with Directive 2005/68/EC; U = UCITS and its management
company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC; or blank in
case of coverage by Legal Entity Identifier (LEI) or in case of non-financial
counterparties; X=not applicable (value allowed only for entities which hold
the status of central counterparty – in that case, the CCP field must be
completed and the value must be equal to that of the CtrPtyTRId field) or
blank where the legal entity identifier LEI is used (field ‘Type of identifier
used’ = LEIC) and for non-financial counterparties (field ‘Financial or nonfinancial nature of the counterparty’ = N).
18. Financial or Non-Financial nature
Indicate if the reporting counterparty is a financial or non-financial counterparty
in accordance with points 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012.
F=Financial Counterparty, N=Non-Financial Counterparty, X=where value X is only
allowed for entities which hold the status of central counterparty – in that case,
the CCP field must be completed and the value must be equal to that of the
CtrPtyTRId field
19. Trading capacity
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as
principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the
account of and on behalf of a client.
P=Principal, A=Agent
20. Trade with non-EEA Counterparty
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Y=Yes, N=No.
21. Directly linked to commercial activity
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked
to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as
referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012. This field shall be left
blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to
in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Y=Yes, N=No.
22. Clearing threshold
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing
threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012. This field
shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty,
as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Y=Above, N=Below.
23. Counterparty side
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Identifies whether the contract was a buy or a sell. In the case of an interest rate
derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side
will be the payer of leg 2.
B=Buyer, S=Seller.
24. Clearing Account
Clearing account identifier used for settlement of the reported transaction.
An alphanumeric field up to 35 characters.
25. Collateral Portfolio Code
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a
unique code determined by the reporting counterparty. Up to 10 numerical digits.
26. ID of the other CP
Unique code identifying the other counterparty of the contract. This field shall be
filled from the perspective of the reporting counterparty. In case of an individual,
a client code shall be used.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20
alphanumerical digits), BIC (11 alphanumerical digits) or a client code (50
alphanumerical digits).
27. ID of the other CP Type
Indication of the ID type used in the 'ID of the other CP' field. Possible values:
LEIC - Legal Entity Identifier; PLEI - Interim Entity Identifier; BICC - BIC code; OTHR
- client code.
28. Is the other CP individual
Indication of the other CP type – is it an individual without any obligation to
report under EMIR. Possible values: Y – individual without reporting obligation,
N – counterparty under EMIR reporting obligation.
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Valuation and collateral information

1. Mark to market Value
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where
applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Up to 20 numerical digits, where 5 decimal.
2. Currency
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to
model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No
648/2012.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
3. Valuation Date
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
ISO 8601 date format / UTC time format.
4. Valuation Type
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
M=mark to market / O=mark to model.
5. Collateralisation
Whether collateralisation was performed.
U=uncollateralised,
PC= partially collateralised,
OC=one way collateralised or
FC=fully collateralised.
6. Collateral Portfolio
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Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis. Portfolio means
the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of
contracts, rather than per trade.
Y=Yes, N=No.
7. Portfolio ID
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a
unique code determined by the reporting counterparty.
An alphanumeric field up to 35 characters.
8. Value of Collateral
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other
counterparty. Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should
include the value of all collateral posted for the portfolio.
Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits,
where 5 decimal."
9. Currency
Specify the value of the collateral for field 'Value of collateral'.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
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Trade details
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1. Trade ID
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the
reporting counterparty. If there is no unique trade ID in place, a unique code
should be generated and agreed with the other counterparty.
Maximum 52 alphanumeric characters; in addition to digits and Latin letters, 4
special characters may be used '.', ':', '-', '_' provided that the trade ID must not
start or end with these characters. Spaces and other special characters are not
allowed.
2. Transaction Reference Number
A unique identification number for the transaction provided by the reporting
entity or a third party reporting on its behalf. Maximum 40 alphanumeric
characters.
3. Previous trade ID
For instance for OTC novation with termination, the field may be filled with the
original trade identifier.
4. Venue of execution
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue. In case of
a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is
admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 digits alphabetical. Where relevant, XOFF
for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
5. Compression
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Y = if the contract results from compression; N= if the contract does not result
from compression.
6. Front Up Payment
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Up to 10 numerical digits, where 2 decimal."
7. Delivery Type
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
C=Cash, P=Physical, O=Optional for counterparty.
8. Master Agreement Version
Reference to the year of the master agreement version used for the reported
trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.). Up to 4 integer digits.
9. Master Agreement Type
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported
contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale
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Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement
or any local Master Agreements).
Free text. Field of up to 50 characters, identifying the name of the Master
Agreement used, if any.
10. Execution Timestamp
Conclusion of a contract understood as a ‘execution of a transaction’ as referred
to in Article 25(3) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the
Council.
ISO 8601 date format / UTC time format.
11. Effective Date
Date when obligations under the contract come into effect.
ISO 8601 date format.
12. Maturity Date
Original date of expiry of the reported contract. An early termination shall not be
reported in this field. ISO 8601 date format.
13. Termination Date
Termination date of the reported contract. If terminated in maturity date, this field
shall be equal with the maturity date field. ISO 8601 date format.
14. Settlement Date
Date of settlement of the underlying. If more than one, further fields may be used
(e.g. SD1, SD2, SD3, etc.). ISO 8601 date format.
15. Price/ Rate
- prices are defined in the PricRt field by reporting values in the format
Max20Dec5;
- interest rates are defined in the PricRt field by reporting values in the format
Max20Dec5Signed;
- to indicate that data are not available at the report date and time, the PricRt field
reports the value ‘999.999.999.999.999,99999’.
16. Price Notation
- prices are defined in the PricNot field reports the ISO 4217 currency code;
- interest rates are defined in the PricNot field reports ‘100’ which stands for %;
- to indicate that data are not available at the report date and time, the PricNot
field reports the value ‘NA’.
17. Notional Amount
Original value of the contract.
Up to 20 numerical digit, where 5 decimal.
18. Price Multiplier
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The number of units of the financial instrument which are contained in a trading
lot; for example, the number of derivatives represented by one contract. Up to 10
integer digits.
19. Quantity
Number of contracts included in the report, where more than one derivative
contract is reported. Up to 11 integer digits.
20. Confirmation Timestamp
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated
Regulation (EU) No 149/2013 indicating time zone in which the confirmation has
taken place. ISO 8601 date format, UTC time format; the field may be blank only
for non-confirmed transactions (the field ‘Confirmation means’ has the value ‘N’);
otherwise, the field is mandatory; if the data are not available at the report date
and time, the field must be filled with the value ‘1900-01-01T00:00:00Z’
21. Confirmation Means
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed
or remains unconfirmed. Y=Non-electronically confirmed, N=Non-confirmed,
E=Electronically confirmed.
22. Taxonomy
The contract shall be identified by using a product identifier.
Identifier of the taxonomy used: U = Product Identifier [endorsed in Europe] I =
ISIN/AII + CFI E = Interim taxonomy
23. Notional Currency 1
The currency of the notional amount. In the case of an interest rate derivative
contract, this will be the notional currency of leg 1.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
24. Product 1 ID
For taxonomy = U: Product Identifier (UPI), to be defined
For taxonomy = I: ISIN or AII, 12 digits alphanumerical code
For taxonomy = E: Derivative class: CO = Commodity CR = Credit CU = Currency
EQ = Equity IR = Interest Rate OT = Other
25. Notional Currency 2
The currency of the notional amount. In the case of an interest rate derivative
contract, this will be the notional currency of leg 2.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
26. Product 2 ID
For taxonomy = U Blank
For taxonomy = I CFI, 6 characters alphabetical code
For taxonomy = E: Derivative type: CD = Contracts for difference FR = Forward rate
agreements FU = Futures FW = Forwards OP = Option SW = Swap OT = Other
27. Deliverable Currency
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The currency to be delivered.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
28. Issuer Country of Underlying
Country of the issuer of the underlying.
Country code prefix according to ISO 3166 - 2 alphanumerical digits.
29. Underlying technical
Technical underlying/ underlying allowing for unambigouus identification of the
product whose data ie. valuation is updated.
30. Underlying Id
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used
where a unique identifier does not exist.
ISIN (12 alphanumeric characters); Legal entity identifier (LEI) (20 alphanumeric
characters); preliminary entity identifier (20 alphanumeric characters); UPI (to be
defined); B = Basket; I = Index; NA = unavailable/inapplicable, or blank.
31. Underlying Type
I - ISIN; L - pre-LEI/ LEI; B - basket; X - index; N - unavailable/inapplicable. Type of
identifier in field Id.
32. Clearing Obligation
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation
under Regulation (EU) No 648/2012. Y=Yes, N=No, X=Not Available (NA).
33. Cleared
Indicates, whether clearing has taken place. Y=Yes, N=No.
34. Intragroup
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction,
defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012. Y=Yes, N=No, the field may
be blank if the ‘Venue of execution’ field is completed with the MIC or the value
XOFF
35. Clearing Timestamp
Time and date when clearing took place. ISO 8601 date format / UTC time format.
36. CCP
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has
cleared the contract.
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits) or, if not available, interim
entity identifier (20 alphanumerical digits) or, if not available, BIC (11
alphanumerical digits).
37. Fixed Rate Leg 1
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Up to 20 numerical digit, where 5 decimal.
38. Fixed Rate Leg 2
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An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable. Up to 20 numerical digit,
where 5 decimal.
39. Fixed Rate Day Count
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if
applicable. Actual/365, 30B/360 or Other. Up to 10 alphanumerical digits.
40. Fixed Leg Payment Frequency
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable. An integer multiplier of
a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g.
10D, 3M, 5Y. Up to 10 alphanumerical digits.
41. Floating Rate Payment Frequency
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable. An integer
multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange
payments, e.g. 10D, 3M, 5Y. Up to 10 alphanumerical digits.
42. Floating Rate Reset Frequency
Frequency of floating rate leg resets, if applicable. D = An integer multiplier of a
time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g.
10D, 3M, 5Y.
Up to 10 alphanumerical digits.
43. Floating Rate Leg 1
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals
by reference to a market reference rate, if applicable. The name of the floating
rate index, e.g. 3M Euribor. Up to 20 alphanumerical digits.
44. Floating Rate Leg 2
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals
by reference to a market reference rate, if applicable. The name of the floating
rate index, e.g. 3M Euribor. Up to 20 alphanumerical digits.
45. Currency 2
The cross currency, if different from the currency of delivery. ISO 4217 Currency
Code, 3 alphabetical digits.
46. Exchange Rate 1
The contractual rate of exchange of the currencies. Up to 10 numerical digits,
where 3 decimal.
47. Exchange Rate Basis
Quote base for exchange rate. E.g. EUR/USD or USD/EUR. Up to 10
alphanumerical digits.
48. Forward Exchange Rate
Forward exchange rate on value date. Up to 10 numerical digits, where 3 decimal.
49. Option Type
Indicates whether the contract is a call or a put. P=Put, C=Call.
50. Option Style
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Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European,
and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during
the life of the contract (American style). A=American, B=Bermudan, E=European,
S=Asian.
51. Strike Price
The strike price of the option. Up to 10 numerical digit, where 2 decimal.
52. Commodity Base
Indicates the type of commodity underlying the contract. AG = Agricultural EN =
Energy FR = Freights ME = Metals IN = Index EV = Environmental EX = Exotic
53. Commodity Details
Details of the particular commodity beyond field "commodity base'.
Agricultural GO = Grains oilseeds DA = Dairy LI = Livestock FO = Forestry SO =
Softs Energy OI = Oil NG = Natural gas CO = Coal EL = Electricity IE = Inter-energy
Metals PR = Precious NP = Non-precious Environmental WE = Weather EM =
Emissions
54. Delivery Point
Delivery point(s) of market area(s). EIC code, 16 character alphanumeric code.
55. Interconnection Point
Identification of the border(s) or border point(s) of a transportation contract. Free
text, field of up to 50 characters.
56. Load Type
Repeatable section of fields connected with delivery start and end date and
contract capacity and quantity unit to identify the product delivery profile which
correspond to the delivery periods of a day.
BL = Base Load PL = Peak Load OP = Off-Peak BH = Block Hours OT = Other"
57. Delivery Start Date and Time
Start date and time of delivery. ISO 8601 date format / UTC time format.
58. Delivery End Date and Time
End date and time of delivery. ISO 8601 date format / UTC time format.
59. Contract Capacity
Quantity per delivery time interval. Up to 50 alphanumerical digits.
60. Quantity Unit
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying
commodity. Up to 10 numerical digit, where 2 decimal.
61. Price/ Time Interval Quantities
If applicable, price per time interval quantities. Up to 10 numerical digit, where 2
decimal.
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