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impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii în vederea asigurării conformității cu soluția 
pe termen scurt pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 
 
 
  



RAPORT FINAL REFERITOR LA GHIDUL DE MODIFICARE A GHIDULUI EBA/GL/2018/01 PRIVIND PUBLICAREA UNIFORMĂ ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 473A DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013 (CRR) REFERITOR LA PERIOADA DE TRANZIȚIE 
PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI INTRODUCERII IFRS 9 ASUPRA FONDURILOR PROPRII ÎN VEDEREA 
ASIGURĂRII CONFORMITĂȚII CU SOLUȚIA PE TERMEN SCURT PENTRU CRR CA RĂSPUNS LA PANDEMIA DE 
COVID-19 
 
 
 
 
 

 

1. Obligații de conformare și de 
raportare 

Statutul prezentului ghid 

1. Prezentul document conține recomandări emise în temeiul articolului 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010P0F

1
P. Conform articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate 
eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid. 

2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere 
în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie 
aplicat dreptul Uniunii Europene într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se 
aplică ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de 
exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), 
inclusiv în cazurile în care anumite puncte din cuprinsul documentului sunt adresate în primul 
rând instituțiilor. 

Cerințe de raportare 

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile 
competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze 
prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 12 octombrie 
2020. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente 
nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, 
cu mențiunea „EBA/GL/2020/12”. Notificările trebuie transmise de persoane care au 
competența necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităților competente din 
care fac parte. Orice schimbare cu privire la situația conformării trebuie adusă, de asemenea, 
la cunoștința ABE. 

4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 

  

                                                                                                          

1  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 
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2. Obiect și destinatari 

Obiectul 

5. Prezentul ghid modifică Ghidul EBA/GL/2018/01 privind publicarea uniformă a informațiilor în 
temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013P1F

2
P („ghidul”) pentru a asigura 

conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013P2F

3
P, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2019/876P3F

4
P (CRR 2) și Regulamentul (UE) 2020/873P4F

5
P (soluția pe termen 

scurt pentru CRR). 

Destinatari 

6. Prezentul ghid se adresează autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (2) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și instituțiilor de credit astfel cum 
sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

3. Punere în aplicare 

Data aplicării 

7. Prezentul ghid se aplică începând cu 11 august 2020 până la sfârșitul perioadelor de tranziție 
menționate la articolul 468 alineatul (1) și la articolul 473a alineatele (6) și (6a) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

                                                                                                          

2  https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/302d6722-c37b-4869-ba12-
6d3b4a1092fb/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_EN.p
df. 
3  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 1). 
4  Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, 
cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de 
contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la 
raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1-225). 
5  Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de 
COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 4-17). 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/30c99383-87b9-483b-b8a8-32c911b653a2/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_RO.pdf?retry=1%20
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/30c99383-87b9-483b-b8a8-32c911b653a2/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_RO.pdf?retry=1%20
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/30c99383-87b9-483b-b8a8-32c911b653a2/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_RO.pdf?retry=1%20
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4. Modificări 

8. Punctul 5 din ghid se înlocuiește cu următorul text: 

„5. Prezentul ghid cuprinde formatul privind publicarea uniformă, în conformitate cu care 
trebuie să se efectueze publicările în conformitate cu articolele 468 și 473a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („CRR”)”. 

9. Punctul 6 din ghid se înlocuiește cu următorul text: 

„6. Prezentul ghid se aplică instituțiilor care fac obiectul total sau parțial al cerințelor de 
publicare menționate în partea a opta din CRR, în conformitate cu articolele 6, 10 și 13 din CRR”. 

10. Punctul 7 din ghid se înlocuiește cu următorul text: 

„7. Prezentul ghid se aplică pe parcursul perioadelor de tranziție menționate la articolul 468 
alineatul (1) și la articolul 473a alineatele (6) și (6a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.” 

11. Punctul 12 din ghidul EBA/GL/2018/01 a fost modificat după cum urmează: 

„Instituțiile care aleg să aplice articolul 468 sau articolul 473a din CRR trebuie să completeze 
formularul cantitativ cuprins în anexa 1, în conformitate cu instrucțiunile din acesta.” 

„Acele instituții dintre cele menționate la articolul 473a alineatul (1), care aleg să nu pună în 
aplicare articolul 473a trebuie să publice comentariul descriptiv aferent articolului 473a, 
menționat în anexa 1, în conformitate cu instrucțiunile din aceasta.” 

„Instituțiile care aleg să nu aplice tratamentul temporar în conformitate cu articolul 468 trebuie 
să publice comentariul descriptiv aferent articolului 468, indicat în anexa I, în conformitate cu 
instrucțiunile din aceasta.” 

12. Anexa I a fost înlocuită cu următorul text: 
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Anexa I — Formular privind 
compararea fondurilor proprii, a 
ratelor de capital și a indicatorului 
efectului de levier ale instituțiilor în 
funcție de aplicarea sau neaplicarea 
măsurilor tranzitorii pentru IFRS 9 sau 
ECL analoage și în funcție de aplicarea 
sau neaplicarea tratamentului 
temporar în conformitate cu 
articolul 468 din CRR 

Formular IFRS 9/articolul 468-FL: Compararea fondurilor proprii, a ratelor de capital 
și a indicatorului efectului de levier ale instituțiilor în funcție de aplicarea sau 
neaplicarea măsurilor tranzitorii pentru IFRS 9 sau ECL analoage și în funcție de 
aplicarea sau neaplicarea tratamentului temporar în conformitate cu articolul 468 
din CRR 

Scop: Furnizarea unei comparații a fondurilor proprii, a fondurilor proprii de nivel 1 de bază, a fondurilor 
proprii de nivel 1, a activelor ponderate la risc, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, a ratei fondurilor 
proprii de nivel 1, a ratei fondurilor proprii totale și a indicatorului efectului de levier ale instituțiilor, în 
funcție de aplicarea sau neaplicarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage. 
Furnizarea unei comparații a fondurilor proprii, a fondurilor proprii de nivel 1 de bază, a fondurilor proprii de 
nivel 1, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, a ratei fondurilor proprii de nivel 1, a ratei fondurilor 
proprii totale și a indicatorului efectului de levier ale instituțiilor, în funcție de aplicarea sau neaplicarea 
tratamentului temporar pentru câștigurile și pierderile nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global ținând seama de pandemia de COVID-19, în conformitate cu 
articolul 468 din CRR. 
În acest formular sunt luate în considerare numai măsurile tranzitorii care rezultă din punerea în aplicare a 
IFRS 9 și a ECL analoage, precum și tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din 
evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global ținând seama de pandemia de COVID-19, 
în conformitate cu articolul 468. 

Domeniu de aplicare: Formularul cantitativ este obligatoriu pentru toate instituțiile care aleg să aplice l 
articolul 468 și/sau articolul 473a din CRR și care fac obiectul total sau parțial al cerințelor de publicare 
specificate în partea a opta din CRR, în conformitate cu articolele 6, 10 și 13 din CRR. 

Comentariul descriptiv aferent articolului 473a: Acele instituții menționate la articolul 473a alineatul (1), 
care fac obiectul total sau parțial al cerințelor de publicare specificate în partea a opta din CRR, dar care, în 
temeiul aceluiași articol 473a alineatul (9) primul paragraf, aleg să nu aplice măsurile tranzitorii menționate 
în articolul 473a, trebuie, în schimb, să publice un comentariu descriptiv prin care să arate că nu pun în 
aplicare măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, orice modificare a acestei decizii de-a lungul 
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timpului, și că fondurile proprii, ratele de capital și indicatorul efectului de levier ale acestora reflectă deja 
impactul total al IFRS 9 sau al ECL analoage. 

Comentariu descriptiv aferent articolului 468: Instituțiile care fac obiectul cerințelor de publicare specificate 
în partea a opta a CRR, dar care, în temeiul articolului 468 alineatul (3) primul paragraf, aleg să nu aplice 
tratamentul temporar menționat la articolul 468, trebuie, în schimb, să publice un comentariu descriptiv prin 
care să arate că nu pun în aplicare tratamentul temporar menționat la articolul 468, orice modificări ale 
acestei decizii de-a lungul timpului, și că fondurile proprii, rata de capital și indicatorul efectului de levier 
reflectă deja impactul total al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global. 

Conținut: Instituțiile trebuie să publice fiecare valoare a indicatorilor din formularul cantitativ la finalul 
perioadei de raportare. 

Frecvență: Până la 28 iunie 2021, instituțiile trebuie să publice aceste informații cu frecvența stabilită la 
punctele 25, 26 și 27 din ghidul EBA/GL/2014/14, astfel cum a fost modificat prin ghidul EBA/GL/2016/11, 
pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii [punctul 25 litera (a)], activele ponderate la risc 
[punctul 25 litera (b) subpunctul (i)] și indicatorul efectului de levier [punctul 25 litera (c)]. După 28 iunie 2021, 
instituțiile trebuie să publice aceste informații cu frecvența prevăzută la articolele 433a, 433b și 433c pentru 
publicarea indicatorilor cheie în conformitate cu articolul 447 din CRR. 

Format: Format fix pentru formularul cantitativ. În cazul instituțiilor care nu aplică măsurile tranzitorii privind 
IFRS 9, formatul comentariului descriptiv aferent articolului 473a este flexibil. În cazul instituțiilor care nu aplică 
tratamentul temporar în conformitate cu articolul 468 din CRR, formatul comentariului descriptiv aferent 
articolului 468 este flexibil. 

Comentariu însoțitor: Instituțiile care pun în aplicare măsurile tranzitorii privind IFRS 9 trebuie să furnizeze un 
comentariu care să însoțească formularul cantitativ și care explică elementele cheie ale măsurilor tranzitorii pe 
care le utilizează. În temeiul articolului 473a alineatul (7a) al doilea paragraf din CRR, instituțiile trebuie, de 
asemenea, să furnizeze informații cu privire la utilizarea calculului prevăzut la alineatul (7) litera (b) sau a 
calculului prevăzut la alineatul (7a) primul paragraf. 
În temeiul articolului 473a alineatul (9) al doilea paragraf din CRR, instituțiile trebuie, în special, să explice toate 
alegerile făcute cu privire la opțiunile incluse în același alineat, inclusiv dacă aplică sau nu articolul 473a 
alineatul (2) și/sau alineatul (4) și orice modificare privind aplicarea opțiunilor respective. 
Instituțiile trebuie, de asemenea, să furnizeze explicații ale modificărilor indicatorilor prudențiali incluși în 
formular începând cu ultima perioadă de publicare, ca urmare a aplicării măsurilor tranzitorii pentru IFRS 9 sau 
ECL analoage și/sau a aplicării tratamentului temporar în conformitate cu articolul 468 în cazul în care aceste 
modificări sunt semnificative. 
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Formularul cantitativ 
  a b c d e 
  T T-1  T-2 T-3 T-4 
 Fonduri proprii (valori)  

1 Fonduri proprii de nivel 1 de bază      
2 Fonduri proprii de nivel 1 de bază, ca și cum măsurile 

tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost 
aplicate 

     

2a Fondurile proprii de nivel 1 de bază, ca și cum 
tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor 
nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu 
articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

     

3 Fonduri proprii de nivel 1      
4 Fonduri proprii de nivel 1, ca și cum măsurile tranzitorii 

privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 
     

4a Fondurile proprii de nivel 1, ca și cum tratamentul 
temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate 
rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global în conformitate cu 
articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

     

5 Fonduri proprii totale      
6 Fonduri proprii totale, ca și cum măsurile tranzitorii 

privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 
     

6a Fonduri proprii totale, ca și cum tratamentul temporar 
al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din 
evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din 
CRR nu ar fi fost aplicat 

     

 Active ponderate la risc (valori)  
7 Active ponderate la risc totale      
8 Active ponderate risc totale, ca și cum măsurile 

tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost 
aplicate 

     

 Rate de capitalul  
9 Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca procent din 

valoarea expunerii la risc) 
     

10 Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca procent din 
valoarea expunerii la risc), ca și cum măsurile tranzitorii 
privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 

     

10a Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca procent din 
valoarea expunerii la risc), ca și cum tratamentul 
temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate 
rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global în conformitate cu 
articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

     

11 Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din valoarea 
expunerii la risc) 

     

12 Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din valoarea 
expunerii la risc), ca și cum măsurile tranzitorii privind 
IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 
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12a Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din valoarea 
expunerii la risc), ca și cum tratamentul temporar al 
câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din 
evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din 
CRR nu ar fi fost aplicat 

     

13 Fonduri proprii totale (ca procent din valoarea expunerii 
la risc) 

     

14 Fonduri proprii totale (ca procent din valoarea expunerii 
la risc), ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau 
ECL analoage nu ar fi fost aplicate 

     

14a Fonduri proprii totale (ca procent din valoarea expunerii 
la risc), ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și 
pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
în conformitate cu articolul 468 din CRR nu ar fi fost 
aplicat 

     

 Indicatorul efectului de levier  
15 Indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru 

calcularea indicatorului efectului de levier      

16 Indicatorul efectului de levier      
17 Indicatorul efectului de levier, ca și cum măsurile 

tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost 
aplicate 

  
   

17a Indicatorul efectului de levier, ca și cum tratamentul 
temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate 
rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global în conformitate cu 
articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

  

   

Instrucțiuni 

Rând 
Număr 

Explicație 

1 Valoarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la 
publicarea cerințelor privind fondurile propriiP5F

6
P (rândul 29 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

2 Valoarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată 
în conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicată 

2a Fondurile proprii de nivel 1 de bază, ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din 

evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

3 Valoarea fondurilor proprii de nivel 1, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la publicarea 
cerințelor privind fondurile propriiP

6
P (rândul 45 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

4 Valoarea fondurilor proprii de nivel 1, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată în 
conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicată 

4a Fondurile proprii de nivel 1, ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

5 Valoarea fondurilor proprii totale, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la publicarea 
cerințelor privind fondurile propriiP

6
P (rândul 59 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

                                                                                                          

6 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de stabilire a standardelor 
tehnice de punere în aplicare cu privire la cerințele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 355, 31.12.2013, 
p. 60). 
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Rând 
Număr 

Explicație 

6 Valoarea fondurilor proprii totale, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată în 
conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicată 

6a Fonduri proprii totale, ca și cum tratamentul temporar pentru câștigurile și pierderile nerealizate rezultate din evaluarea la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

7 Valoarea activelor ponderate la risc totale, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la 
publicarea cerințelor privind fondurile propriiP

6
P (rândul 60 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

8 Valoarea activelor ponderate la risc totale, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată 
în conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicată 

9 Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la publicarea 
cerințelor privind fondurile propriiP

6
P (rândul 61 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

10 Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată în 
conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicatăP6F

7 

10a 
Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca procent din valoarea expunerii la risc), ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și 
pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu 
articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

11 Rata fondurilor proprii de nivel 1, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la publicarea 
cerințelor privind fondurile proprii P

6
P(rândul 62 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

12 Rata fondurilor proprii de nivel 1, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată în 
conformitate cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicatăP

7 

12a 
Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din valoarea expunerii la risc), ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor 
nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 
din CRR nu ar fi fost aplicat 

13 Rata fondurilor proprii totale, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS cu privire la publicarea cerințelor 
privind fondurile propriiP

6
P(rândul 63 din „Formularul privind publicarea fondurilor proprii”) 

14 Rata fondurilor proprii totale, ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculate în conformitate cu 
articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicateP

7 

14a 
Fonduri proprii totale (ca procent din valoarea expunerii la risc), ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor 
nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 
din CRR nu ar fi fost aplicat 

15 
Indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier, în conformitate cu valoarea 
publicată de instituții, conform ITS privind publicarea indicatorului efectului de levierP7F

8
P (rândul 21 din tabelul „LRCom: 

Prezentarea informațiilor comune cu privire la indicatorul efectului de levier”) 

16 
Indicatorul efectului de levier, în conformitate cu valoarea publicată de instituții, conform ITS privind publicarea indicatorului 
efectului de levierP

8
P (rândul 22 din tabelul „LRCom: Prezentarea informațiilor comune cu privire la indicatorul efectului de 

levier”) 

17 Indicatorul efectului de levier, ca și cum valoarea măsurilor tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage, calculată în conformitate 
cu articolul 473a din CRR, nu ar fi fost aplicatăP

7 

17a Indicatorul efectului de levier, ca și cum tratamentul temporar al câștigurilor și pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu articolul 468 din CRR nu ar fi fost aplicat 

 Perioade de raportare 

 

Perioadele de raportare T, T-1, T-2, T-3 și T-4 sunt definite ca perioade trimestriale. Instituțiile trebuie să publice datele 
corespunzătoare perioadelor de raportare. 
Instituțiile care publică acest formular trimestrial trebuie să furnizeze informații pentru perioadele T, T-1, T-2, T-3 și T-4; 
instituțiile care publică acest formular semestrial trebuie să furnizeze informații pentru perioadele T, T-2 și T-4, iar instituțiile 
care publică acest formular anual trebuie să furnizeze informații pentru perioadele T și T-4. 
Nu este necesară publicarea informațiilor referitoare la perioadele anterioare, în cazul în care informațiile sunt publicate 
pentru prima oară. Informațiile referitoare la perioadele anterioare sunt necesare numai dacă perioadele anterioare 
depășesc data inițială a primului exercițiu financiar, care începe la 1 ianuarie 2018 sau după această dată. 

 Ultima perioadă de publicare 

                                                                                                          

7 Atunci când publică această rată, instituțiile trebuie să ia în considerare respectivele măsuri tranzitorii privind IFRS 9 sau 
ECL analoage care au impact atât asupra numărătorului, cât și asupra numitorului. 
8 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/200 al Comisiei din 15 februarie 2016 de stabilire a standardelor 
tehnice de punere în aplicare privind publicarea de către instituții a indicatorului efectului de levier, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO, L 39, 16.2.2016, p. 5). 
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Rând 
Număr 

Explicație 

 Instituțiile trebuie să publice informațiile de la rândurile 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 și 17, dacă este cazul, până la sfârșitul perioadei 
de tranziție, în conformitate cu articolul 473 alineatele (6) și (6a) din CRR. 

 Instituțiile trebuie să publice informațiile de la rândurile 2a, 4a, 6a, 8, 10a, 12a, 14a și 17a, dacă este cazul, până la sfârșitul 
perioadei de tranziție, în conformitate cu articolul 468 alineatul (2) din CRR. 
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