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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/428 AL COMISIEI
din 23 martie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor
standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a
instituțiilor, în ceea ce privește indicatorul efectului de levier
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 (1), în special articolul 430 alineatul (2) al treilea paragraf,
întrucât:
(1)

În Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2) sunt precizate modalitățile pe care
trebuie să le respecte instituțiile când raportează informații privind conformitatea lor cu dispozițiile Regula
mentului (UE) nr. 575/2013. Cadrul de reglementare instituit de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 fiind treptat
completat și modificat în elementele sale neesențiale prin adoptarea unor standarde tehnice de reglementare și a
unor acte delegate, în acest caz cu privire la indicatorul efectului de levier (3), cerințelor de raportare în scopuri de
supraveghere, stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei, ar trebui să li se
aducă modificări corespunzătoare pentru a se asigura concordanța dintre legislația modificată și informațiile
relevante pentru supraveghere pe care trebuie să le furnizeze instituțiile.

(2)

Pentru a se asigura o aplicare corectă a cerințelor stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 680/2014, ar trebui oferite detalii suplimentare cu privire la raportarea indicatorului efectului de levier în
scopuri de supraveghere. Din motive de claritate juridică este indicat, prin urmare, ca mai multe formulare de
raportare și instrucțiunile de raportare să fie înlocuite.

(3)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise, a analizat costurile și beneficiile potențiale
aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu
articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 (4).

(4)

Instituțiile ar trebui să dispună de timp suficient pentru a-și adapta procedurile de raportare interne și procesele
informatice la cerințele de raportare revizuite în ceea ce privește indicatorul efectului de levier. Prin urmare,
prima dată de aplicare ar trebui să fie amânată pentru prima dată de referință de raportare care survine după
scurgerea a 6 luni de la data publicării prezentului regulament de punere în aplicare în Jurnalul Oficial,

(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în
aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (JO L 191,
28.6.2014, p. 1).
(3) Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO L 11, 17.1.2015, p. 37).
(4) 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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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 14, alineatele (2)-(5) se înlocuiesc cu următorul text:
„(2) Raportarea datelor se bazează pe metodologia utilizată pentru calcularea indicatorului efectului de levier ca
indicator al efectului de levier la sfârșitul trimestrului.
(3) Instituțiile au obligația de a raporta informațiile menționate în partea II punctul 14 din anexa XI în următoarea
perioadă de raportare atunci când este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
(a) cota instrumentelor financiare derivate, menționată în partea II punctul 7 din anexa XI, depășește 1,5 %;
(b) cota instrumentelor financiare derivate, menționată în partea II punctul 7 din anexa XI, depășește 2,0 %.
Se aplică criteriile de intrare prevăzute la articolul 4, cu excepția cazului menționat la litera (b) de la primul paragraf
al prezentului alineat, caz în care instituțiile încep raportarea informațiilor de la următoarea dată de referință de
raportare dacă au depășit pragul aplicabil relevant cu ocazia unei singure date de referință de raportare.
(4) Instituțiile în cazul cărora valoarea noțională totală a instrumentelor financiare derivate, astfel cum este definită
în partea II punctul 9 din anexa XI, depășește 10 miliarde EUR raportează informațiile menționate în partea II
punctul 14 din anexa XI indiferent dacă cota lor de instrumente financiare derivate îndeplinește sau nu condițiile
menționate la alineatul (3).
Criteriile de intrare prevăzute la articolul 4 nu se aplică. Instituțiile încep să raporteze informațiile de la următoarea
dată de referință de raportare dacă au depășit pragul aplicabil relevant cu ocazia unei singure date de referință de
raportare.
(5) Instituțiile au obligația de a raporta informațiile menționate în partea II punctul 15 din anexa XI în următoarea
perioadă de raportare atunci când este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
(a) volumul instrumentelor financiare derivate de credit, menționat în partea II punctul 10 din anexa XI, depășește
300 de milioane EUR.
(b) volumul instrumentelor financiare derivate de credit, menționat în partea II punctul 10 din anexa XI, depășește
500 de milioane EUR.
Se aplică criteriile de intrare prevăzute la articolul 4, cu excepția cazului menționat la litera (b), caz în care instituțiile
încep raportarea informațiilor de la următoarea dată de referință de raportare dacă au depășit pragul aplicabil
relevant cu ocazia unei singure date de referință de raportare.”
2. La articolul 14 se elimină alineatul (6).
3. Anexa X la Regulamentul (UE) nr. 680/2014 se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.
4. Anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 680/2014 se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la prima dată de referință de raportare care survine după scurgerea a șase luni de la data publicării
prezentului regulament de punere în aplicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I
„ANEXA X
RAPORTAREA PRIVIND EFECTUL DE LEVIER

RO

FORMULARE DE RAPORTARE PRIVIND INDICATORUL EFECTULUI DE LEVIER
Denumirea
scurtă

Codul
formularului

Codul
formularului

47

C 47.00

Calculul indicatorului efectului de levier

40

C 40.00

Tratamentul alternativ al indicatorului de măsurare a expunerii

LR1

41

C 41.00

Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor

LR2

42

C 42.00

Definiția alternativă a capitalului

LR3

43

C 43.00

Defalcarea alternativă a componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier

LR4

44

C 44.00

Informații generale

LR5

Denumirea formularului

LRCalc

Coloană
010

020

040

050

070

075

085

120

Valoarea
contabilă din
bilanț

Valoarea contabilă
presupunând că
nu se recurge la
compensare sau la
altă tehnică CRM

Majorarea
pentru
operațiuni
de finan
țare
a titlurilor
(SFT-uri)

Majorarea după metoda
marcării la piață (presu
punând că nu se
recurge la compensare
sau la altă tehnică
CRM)

Cuantumul
noțional/
valoarea
nominală

Cuantumul
noțional
plafonat

Cuantumul
noțional
plafonat (același
nume de refe
rință)

Cuantumul expu
nerii indicatorului
efectului de levier
ipotetic exclus

Rând

010
020

Instrumente derivate
Instrumente financiare derivate
de credit (protecție vândută)
Instrumente financiare derivate
de credit (protecție vândută)
supuse unei clauze de lichidare
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C 40.00 – TRATAMENTUL ALTERNATIV AL INDICATORULUI DE MĂSURARE A EXPUNERII (LR1)

020

040

050

070

075

085

120

Valoarea
contabilă din
bilanț

Valoarea contabilă
presupunând că
nu se recurge la
compensare sau la
altă tehnică CRM

Majorarea
pentru
operațiuni
de finan
țare
a titlurilor
(SFT-uri)

Majorarea după metoda
marcării la piață (presu
punând că nu se
recurge la compensare
sau la altă tehnică
CRM)

Cuantumul
noțional/
valoarea
nominală

Cuantumul
noțional
plafonat

Cuantumul
noțional
plafonat (același
nume de refe
rință)

Cuantumul expu
nerii indicatorului
efectului de levier
ipotetic exclus

Rând

040

RO

010

31.3.2016

Coloană

Instrumente financiare derivate
de credit (protecție vândută)
nesupuse unei clauze de lichi
dare

060

Instrumente financiare derivate

070

SFT-uri acoperite de un acord-ca
dru de compensare

080

SFT-uri neacoperite de un acordcadru de compensare

090

Alte active

100

Elemente extrabilanțiere cu risc
scăzut conform abordării standar
dizate a riscului de credit; din
care:

110

Expuneri de tip retail reînnoibile;
din care

120

Angajamente revocabile ne
condiționat aferente cărților de
credit

130

Angajamente revocabile necondi
ționat nereînnoibile
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Instrumente financiare derivate
de credit (protecție cumpărată)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

050

020

040

050

070

075

085

120

Valoarea
contabilă din
bilanț

Valoarea contabilă
presupunând că
nu se recurge la
compensare sau la
altă tehnică CRM

Majorarea
pentru
operațiuni
de finan
țare
a titlurilor
(SFT-uri)

Majorarea după metoda
marcării la piață (presu
punând că nu se
recurge la compensare
sau la altă tehnică
CRM)

Cuantumul
noțional/
valoarea
nominală

Cuantumul
noțional
plafonat

Cuantumul
noțional
plafonat (același
nume de refe
rință)

Cuantumul expu
nerii indicatorului
efectului de levier
ipotetic exclus

Rând

150

Elemente extrabilanțiere cu risc
mediu conform abordării standar
dizate a riscului de credit

160

Elemente extrabilanțiere cu risc
maxim conform abordării standar
dizate a riscului de credit

170

(element memorandum) Sumă
trasă pe expuneri de tip retail reîn
noibile

180

(element memorandum) Sume
trase pe angajamentele revocabile
necondiționat aferente cărților de
credit

190

(element memorandum) Sume
trase pe angajamentele revocabile
necondiționat nereînnoibile

210

Garanții reale sub formă de nume
rar primite în operațiunile cu in
strumente derivate

220

Creanțe pentru garanții reale sub
formă de numerar furnizate în
operațiunile cu instrumente deri
vate

230

Titluri primite în cadrul unui SFT
și recunoscute ca active

31.3.2016

Elemente extrabilanțiere cu risc
moderat conform abordării stan
dardizate a riscului de credit
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140

RO

010
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Coloană

020

040

050

070

075

085

120

Valoarea
contabilă din
bilanț

Valoarea contabilă
presupunând că
nu se recurge la
compensare sau la
altă tehnică CRM

Majorarea
pentru
operațiuni
de finan
țare
a titlurilor
(SFT-uri)

Majorarea după metoda
marcării la piață (presu
punând că nu se
recurge la compensare
sau la altă tehnică
CRM)

Cuantumul
noțional/
valoarea
nominală

Cuantumul
noțional
plafonat

Cuantumul
noțional
plafonat (același
nume de refe
rință)

Cuantumul expu
nerii indicatorului
efectului de levier
ipotetic exclus

Rând

Numerar dat cu împrumut, prin
intermediere, în cadrul unui SFT
(creanțe în numerar)

250

Expuneri care pot beneficia de tra
tamentul prevăzut la articolul 113
alineatul (6) din CRR

260

Expuneri care îndeplinesc condi
țiile de la articolul 429 alinea
tul (14) literele (a)-(c) din CRR
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240

C 41.00 – ELEMENTE BILANȚIERE ȘI EXTRABILANȚIERE – DEFALCAREA SUPLIMENTARĂ A EXPUNERILOR (LR2)

Coloană
010

020

030

Expuneri bilanțiere și extra
bilanțiere (conform abor
dării standardizate)

Expuneri bilanțiere și extra
bilanțiere (conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating)

Valoarea nominală

Rând

010

RO

010

31.3.2016

Coloană

Totalul expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacțio
nare și al expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de
contraparte (defalcare în funcție de ponderea de risc):
=0%

030

> 0 % și ≤ 12 %

040

> 12 % și ≤ 20 %
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020

020

030

Expuneri bilanțiere și extra
bilanțiere (conform abor
dării standardizate)

Expuneri bilanțiere și extra
bilanțiere (conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating)

Valoarea nominală

Rând

> 20 % și ≤ 50 %

060

> 50 % și ≤ 75 %

070

> 75 % și ≤ 100 %

080

> 100 % și ≤ 425 %

090

> 425 % și ≤ 1 250 %

100

Expuneri în stare de nerambursare

110

(element memorandum) Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut sau elemente extra
bilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % ca urmare a ratei de solvabilitate
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050

RO

010
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Coloană

C 42.00 – DEFINIȚIA ALTERNATIVĂ A CAPITALULUI (LR3)

Coloană
Rând
010

Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral

020

Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii

030

Fonduri proprii totale – conform definiției introduse integral

040

Fonduri proprii totale – conform definiției tranzitorii

055

Cuantumul activelor scăzut din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse in
tegral

31.3.2016

010

010

Cuantumul activelor scăzut din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii

075

Cuantumul activelor scăzut din elementele de fonduri proprii – conform definiției introduse integral

085

Cuantumul activelor scăzut din elementele de fonduri proprii – conform definiției tranzitorii

RO

065

31.3.2016

Coloană
Rând

C 43.00 – DEFALCAREA ALTERNATIVĂ A COMPONENTELOR INDICATORULUI DE MĂSURARE A EXPUNERII UTILIZAT PENTRU CALCULAREA INDICATORULUI EFECTULUI DE LEVIER
(LR4)

Rând

Elemente extrabilanțiere, instrumente derivate, SFT-uri și portofoliu
de tranzacționare

010

Elemente extrabilanțiere; din care

020

Finanțarea comerțului; din care
În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export

040

Instrumente derivate și SFT-uri care fac obiectul unui acord de com
pensare între produse diferite

050

Instrumente derivate care nu fac obiectul unui acord de compensare
între produse diferite

060

SFT-uri care nu fac obiectul unui acord de compensare între pro
duse diferite

065

Cuantumurile expunerilor rezultate din tratamentul suplimentar al
instrumentele financiare derivate de credit

070

Alte active din portofoliul de tranzacționare

020

Valoarea expunerii indi
catorului efectului de
levier

Active ponderate la risc

L 83/9

030

010
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Coloană

010
Rând

Alte expuneri din afara portofoliului de tranzacționare

Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier

Obligațiuni garantate („covered bonds”)

90

Expuneri tratate ca suverane
Administrații centrale și bănci centrale

110

Administrații regionale și autorități locale, tratate ca entități suve
rane

120

Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, tra
tate ca entități suverane

130

Entități din sectorul public tratate ca entități suverane

140

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multila
terală, organizații internaționale și entități din sectorul public care
nu sunt tratate ca entități suverane

150

Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca
entități suverane

160

Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități su
verane

170

Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane

180

Instituții

190

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care

200

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative

220

Expuneri de tip retail; din care
Expuneri de tip retail față de IMM-uri

Active ponderate la risc
Expuneri conform abor
dării standardizate

Expuneri conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating

31.3.2016

210

040
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100

Expuneri conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating

030

RO

Expuneri conform abor
dării standardizate

080

020

L 83/10

Coloană

010
Rând

Alte expuneri din afara portofoliului de tranzacționare

Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier

250

Societăți nefinanciare; din care

260

Expuneri față de IMM-uri

270

Expuneri, nu față de IMM-uri

280

Expuneri în stare de nerambursare

290

Alte expuneri; din care

320

Active ponderate la risc
Expuneri conform abor
dării standardizate

Expuneri conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating
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Societăți financiare

310

040

Societăți; din care

240

300

Expuneri conform abor
dării bazate pe modele
interne de rating

030

RO

Expuneri conform abor
dării standardizate

230

020

31.3.2016

Coloană

Expuneri din securitizare
Finanțarea comerțului (element memorandum); din care
În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export

C 44.00 – INFORMAȚII GENERALE (LR5)

Coloană
Rând
010

Structura juridică a instituției

020

Tratamentul instrumentelor derivate

040

Tipul instituției

L 83/11

010

L 83/12

C 47.00 – CALCULUL INDICATORULUI EFECTULUI DE LEVIER (LRCalc)

Coloană
Expunere LR: Data de referință de raportare
Valori ale expunerii

020

SFT-uri: majorare pentru riscul de contraparte

030

Derogare pentru SFT-uri: majorare conform articolului 429b alineatul (4) și articolului 222 din CRR

040

Riscul de contraparte pentru SFT-uri efectuate în calitate de agent în conformitate cu articolul 429b alineatul (6)
din CRR

050

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente SFT-urilor în cazul cărora clientul a fost compensat

060

Instrumente derivate: cost de înlocuire curent

070

(-) Deducerea marjei eligibile de variație în numerar primite din valoarea de piață a instrumentelor derivate

080

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost compensat (costuri de înlo
cuire)

090

Instrumente derivate: majorare după metoda marcării la piață

100

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost compensat (expunere vii
toare potențială)

110

Derogare pentru instrumente derivate: metoda expunerii inițiale

120

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost compensat (metoda expu
nerii inițiale)

130

Cuantumul noțional plafonat al instrumentelor financiare derivate de credit vândute

140

(-) Deducerea instrumentelor financiare derivate de credit cumpărate eligibile din instrumentele financiare derivate
de credit vândute

150

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 10 % în conformitate cu articolul 429 alinea
tul (10) din CRR

31.3.2016

SFT-uri: expunere conform articolului 429 alineatele (5) și (8) din CRR
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010

010

RO

Rând

Expunere LR: Data de referință de raportare

160

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 20 % în conformitate cu articolul 429 alinea
tul (10) din CRR

170

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 50 % în conformitate cu articolul 429 alinea
tul (10) din CRR

180

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 100 % în conformitate cu articolul 429 alinea
tul (10) din CRR

190

Alte active

200

Calcularea valorii brute a garanțiilor reale oferite pentru instrumentele derivate

210

(-) Creanțe pentru marja de variație în numerar furnizate în operațiunile cu instrumente derivate

220

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost compensat (marjă inițială)

230

Ajustări pentru tranzacțiile contabilizate ca vânzări de SFT-uri

240

(-) Active fiduciare

250

(-) Expuneri intragrup (pe bază individuală) excluse în conformitate cu articolul 429 alineatul (7) din CRR

260

(-) Expuneri excluse în conformitate cu articolul 429 alineatul (14) din CRR

270

(-) Cuantumul activelor scăzut din fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

280

(-) Cuantumul activelor scăzut din fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii

290

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a fondurilor proprii de
nivel 1

300

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fondurilor proprii de nivel 1

Rând

Capital social

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

320

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii
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Expunere LR: Data de referință de raportare
Rând
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Coloană

Indicatorul efectului de levier

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a fondurilor proprii de nivel 1

340

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fondurilor proprii de nivel 1”
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PARTEA I: INSTRUCȚIUNI GENERALE

1.

Etichetarea formularelor și alte convenții

1.1. Etichetarea formularelor
1.

Prezenta anexă conține instrucțiuni suplimentare privind formularele (denumite în continuare „LR”) incluse în
anexa X la prezentul regulament.

2.

În total, cadrul este constituit din șase formulare:
— C47.00: Calculul indicatorului efectului de levier (LRCalc): Calculul indicatorului efectului de levier;
— C40.00: Indicatorul efectului de levier – Formularul 1 (LR1): Tratamentul alternativ al indicatorului de
măsurare a expunerii;
— C41.00: Indicatorul efectului de levier – Formularul 2 (LR2): Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea
suplimentară a expunerilor;
— C42.00: Indicatorul efectului de levier – Formularul 3 (LR3): Definiția alternativă a capitalului;
— C43.00: Indicatorul efectului de levier – Formularul 4 (LR4): Defalcarea componentelor indicatorului de
măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier și
— C44.00: Indicatorul efectului de levier – Formularul 5 (LR5): Informații generale.
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Pentru fiecare formular sunt furnizate referințe juridice, precum și informații suplimentare detaliate cu privire la
aspectele mai generale ale raportării.

1.2. Convenția de numerotare
4.

În ceea ce privește coloanele, rândurile și celulele formularelor, documentul respectă convenția de etichetare
stabilită în următoarele paragrafe. Aceste coduri numerice sunt utilizate pe scară largă în normele de validare.

5.

În instrucțiuni se utilizează următoarea notație generală: {Formular;Rând;Coloană}. Pentru a indica faptul că se face
trimitere la întregul rând sau întreaga coloană se va utiliza un asterisc.

6.

În cazul validărilor din cadrul unui formular, în care sunt utilizate numai punctele de date din formularul respectiv,
notațiile nu se vor referi la un formular: {Rând;Coloană}.

7.

În raportarea privind efectul de levier, „din care” se referă la un element care constituie un subset al unei categorii
de expuneri de nivel mai ridicat, în timp ce „element memorandum” se referă la un element separat care nu este
un subset al unei clase de expuneri. Este obligatoriu să se completeze ambele tipuri de celule, dacă nu se specifică
altfel.

1.3. Abrevierile
8.

În sensul prezentei anexe și al formularelor aferente se utilizează următoarele abrevieri:
a. CRR, care este abrevierea Regulamentului privind cerințele de capital (Capital Requirements Regulation) și
înseamnă Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
b. SFT, care este abrevierea operațiunilor de finanțare a titlurilor (Securities Financing Transaction) și înseamnă
„tranzacții de răscumpărare, operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacții cu
termen lung de decontare și tranzacții de creditare în marjă” din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c. CRM, care este abrevierea diminuării riscului de credit (Credit Risk Mitigation).

1.4. Convenția de semne
9.

Toate cuantumurile se raportează ca valori pozitive. Fac excepție cuantumurile raportate în {LRCalc;050;010},
{LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010},
{LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010},
{LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010},
{LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} și {LR3;085;010}. A se reține că
{LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010},
{LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010},
{LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} și {LR3;085;010} pot conține numai valori
negative. A se reține de asemenea că, în afara unor cazuri extreme, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010},
{LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} și {LR3;040;010} pot conține
numai valori pozitive.

PARTEA II: INSTRUCȚIUNI AFERENTE FORMULARELOR

1.

Structură și frecvență

1.

Formularul indicatorului efectului de levier se compune din două părți. Partea A conține toate elementele de date
care intră în calculul indicatorului efectului de levier și pe care instituțiile le transmit autorităților competente în
conformitate cu articolul 430 alineatul (1) primul paragraf din CRR, iar partea B conține toate elementele de date
pe care instituțiile le transmit în conformitate cu articolul 430 alineatul (1) al doilea paragraf din CRR (și anume,
pentru întocmirea raportului menționat la articolul 511 din CRR).

2.

Atunci când compilează datele pentru prezentul STI, instituțiile iau în considerare tratamentul activelor fiduciare în
conformitate cu articolul 429 alineatul (13) din CRR.

2.

Formule pentru calculul indicatorului efectului de levier

3.

Indicatorul efectului de levier se bazează pe un indicator de măsurare a capitalului și pe un indicator de măsurare a
expunerii totale, care pot fi calculați cu ajutorul celulelor din partea A.
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4.

Indicatorul efectului de levier – conform definiției introduse integral = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5.

Indicatorul efectului de levier – conform definiției tranzitorii = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.

Praguri de semnificație pentru instrumentele financiare derivate

6.

Pentru a reduce sarcina de raportare a instituțiilor cu expuneri limitate pe instrumente financiare derivate, la
evaluarea importanței relative a expunerilor pe instrumente financiare derivate față de expunerea totală corespun
zătoare indicatorului efectului de levier se utilizează următorii indicatori de măsurare. Instituțiile calculează acești
indicatori de măsurare după cum urmează:

7.

Cota instrumentelor
financiare derivate =

[{LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} +
{LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010}]

.
Total exposure measure

8.

În care indicatorul de măsurare a expunerii totale este egal cu: {LRCalc;290;010}.

9.

Valoarea noțională totală folosită ca referință de instrumentele financiare derivate = {LR1; 010;070}. Instituțiile
completează întotdeauna această celulă.

10. Volumul instrumentelor financiare derivate de credit = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Instituțiile completează
întotdeauna aceste celule.
11. Instituțiile au obligația de a completa celulele menționate la punctul 14 în următoarea perioadă de raportare, dacă
este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
— cota instrumentelor financiare derivate, menționată la punctul 7, este mai mare de 1,5 % la două date de
referință de raportare consecutive;
— cota instrumentelor financiare derivate, menționată la punctul 7, depășește 2,0 %.
12. Instituțiile în cazul cărora valoarea noțională totală folosită ca referință de instrumentele financiare derivate, astfel
cum este definită la punctul 9, depășește 10 miliarde EUR completează celulele menționate la punctul 14, chiar
dacă cota lor de instrumente financiare derivate nu îndeplinește condițiile descrise la punctul 11.
13. Instituțiile au obligația de a completa celulele menționate la punctul 15 dacă este îndeplinită oricare dintre
următoarele condiții:
— volumul instrumentelor financiare derivate de credit, menționat la punctul 10, depășește 300 de milioane EUR
la două date de referință de raportare consecutive;
— volumul instrumentelor financiare derivate de credit, menționat la punctul 10, depășește 500 de milioane EUR.
14. Celulele pe care instituțiile au obligația de a le completa în conformitate cu punctul 11 sunt următoarele:
{LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050},
{LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010},
{LR1;060;020}, {LR1;060;050} și {LR1;060;070}.
15. Celulele pe care instituțiile au obligația de a le completa în conformitate cu punctul 13 sunt următoarele:
{LR1;020;075}, {LR1;050;075} și {LR1;050;085}.
4.

C47.00 – Calculul indicatorului efectului de levier (LRCalc)

16. În prezenta parte din formularul de raportare se colectează datele necesare pentru a calcula indicatorul efectului de
levier, astfel cum este definit la articolele 429, 429a și 429b din CRR.
17. Instituțiile raportează trimestrial indicatorul efectului de levier. În fiecare trimestru, valoarea „la data de referință de
raportare” este valoarea din ultima zi calendaristică a celei de a treia luni a trimestrului respectiv.
18. Instituțiile raportează date în {010;010}-{030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} și {150;010}-{190;010} ca și
cum nu s-ar aplica exceptările menționate în {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} și {220;010}.
19. Instituțiile raportează date în {010;010}-{240;010} ca și cum nu s-ar aplica exceptările menționate în {250;010}
și {260;010}.
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20. Orice cuantum cu care se majorează fondurile proprii sau expunerea indicatorului efectului de levier se raportează
ca valoare pozitivă. În schimb, orice cuantum cu care se reduce totalul fondurilor proprii sau expunerea indica
torului efectului de levier se raportează ca valoare negativă. În cazul în care există un semn negativ (-) în fața
etichetei unui post, se presupune că pentru postul respectiv nu se va raporta nicio valoare pozitivă.

Referințe juridice și instrucțiuni
Rând și
coloană

{010;010}

Valori ale expunerii

SFT-uri: Expunere conform articolului 429 alineatele (5) și (8) din CRR
Articolul 429 alineatul (5) litera (d) și articolul 429 alineatul (8) din CRR
Expunerea pentru SFT-uri, calculată în conformitate cu articolul 429 alineatul (5) litera (d) și cu artico
lul 429 alineatul (8) din CRR.
Instituțiile iau în considerare în această celulă tranzacțiile prevăzute la articolul 429b alineatul (6) li
tera (c).
Instituțiile nu includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contra
părți prin intermediul tranzacțiilor sus-menționate și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru
care criteriile contabile de scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). Instituțiile includ însă elementele
respective în {190,010}.
Instituțiile nu includ în această celulă SFT-urile încheiate în calitate de agent atunci când instituția fur
nizează unui client sau unei contrapărți o indemnizație sau o garanție limitată la orice diferență între
valoarea titlului de valoare sau a sumei în numerar pe care clientul a împrumutat-o și valoarea garan
ției reale pe care debitorul a furnizat-o în conformitate cu articolul 429b alineatul (6) litera (a) din
CRR.

{020;010}

SFT-uri: Majorare pentru riscul de contraparte
Articolul 429b alineatul (1) din CRR
Majorarea pentru riscul de contraparte în cazul SFT-urilor, inclusiv extrabilanțiere, determinată în con
formitate cu articolul 429b alineatul (2) sau (3) din CRR, după caz.
Instituțiile iau în considerare în această celulă tranzacțiile prevăzute la articolul 429b alineatul (6) li
tera (c).
Instituțiile nu includ în această celulă SFT-urile încheiate în calitate de agent atunci când instituția fur
nizează unui client sau unei contrapărți o indemnizație sau o garanție limitată la orice diferență între
valoarea titlului de valoare sau a sumei în numerar pe care clientul a împrumutat-o și valoarea garan
ției reale pe care debitorul a furnizat-o în conformitate cu articolul 429b alineatul (6) litera (a) din
CRR. Instituțiile includ însă elementele respective în {040;010}.

{030;010}

Derogare pentru SFT-uri: Majorare conform articolului 429b alineatul (4) și articolului 222 din
CRR
Articolul 429b alineatul (4) și articolul 222 din CRR
Valoarea expunerii în cazul SFT-urilor, inclusiv extrabilanțiere, calculată în conformitate cu articolul
222 din CRR, sub rezerva unui prag de 20 % pentru ponderea de risc aplicabilă.
Instituțiile iau în considerare în această celulă tranzacțiile prevăzute la articolul 429b alineatul (6) li
tera (c) din CRR.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă tranzacțiile pentru care partea de majorare din valoa
rea expunerii indicatorului efectului de levier este determinată în conformitate cu metoda definită la
articolul 429b alineatul (1) din CRR.

{040;010}

Riscul de contraparte pentru SFT-uri încheiate în calitate de agent în conformitate cu artico
lul 429b alineatul (6) din CRR
Articolul 429b alineatul (6) litera (a) și articolul 429b alineatele (2) și (3) din CRR

31.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/19

Referințe juridice și instrucțiuni
Rând și
coloană

Valori ale expunerii

Valoarea expunerii în cazul SFT-urilor încheiate în calitate de agent, atunci când instituția furnizează
unui client sau unei contrapărți o indemnizație sau o garanție limitată la orice diferență între valoarea
titlului de valoare sau a sumei în numerar pe care clientul a împrumutat-o și valoarea garanției reale
pe care debitorul a furnizat-o în conformitate cu articolul 429b alineatul (6) litera (a) din CRR, constă
numai în majorarea determinată în conformitate cu articolul 429b alineatul (2) sau (3) din CRR, după
caz.
Instituțiile nu includ în această celulă tranzacțiile prevăzute la articolul 429b alineatul (6) litera (c). In
stituțiile includ însă elementele respective în {010;010} și {020;010} sau {010;010} și {030;010},
după caz.

{050;010}

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente SFT-urilor în cazul cărora clientul a fost compen
sat
Articolul 429 alineatul (11) și articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR
Etapa CPC exclusă din expunerile aferente SFT-urilor în cazul cărora clientul a fost compensat, dacă
respectivele elemente îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Arunci când este un titlu de valoare, etapa CPC exclusă nu se raportează în această celulă decât dacă
este un titlu de valoare regajat care, în temeiul cadrului contabil aplicabil [și anume, în conformitate
cu articolul 111 alineatul (1) prima teză din CRR], este inclus la valoarea sa totală.
Instituțiile includ valoarea raportată în această celulă, ca și cum nu s-ar aplica nicio excludere, și în
{010;010}, {020;010} și{030;010} și, dacă este îndeplinită condiția din a doua jumătate a tezei ante
rioare, în {010;190}.
Atunci când pentru o etapă exclusă a unui SFT a furnizat o marjă inițială care este raportată în
{190;010}și neraportată în {020;010} sau {030;010}, instituția poate raporta marja respectivă în
această celulă.

{060;010}

Instrumente financiare derivate: Costul de înlocuire curent
Articolele 429a, 274, 295, 296, 297 și 298 din CRR
Costul de înlocuire curent, astfel cum se specifică la articolul 274 alineatul (1) din CRR, pentru con
tractele enumerate în anexa II la CRR și instrumentele financiare derivate de credit, inclusiv cele extra
bilanțiere, raportat la valoarea brută, adică fără deducerea marjei de variație primite.
Astfel cum este stabilit la articolul 429a alineatul (1) din CRR, instituțiile pot să ia în considerare efec
tele contractelor de novație și ale altor acorduri de compensare în conformitate cu articolul 295 din
CRR. Compensarea între produse diferite nu se aplică. Cu toate acestea, instituțiile pot să compenseze
în cadrul categoriei de produse menționate la articolul 272 punctul 25 litera (c) din CRR și instru
mente financiare derivate de credit, în cazul în care acestea fac obiectul unui acord de compensare
contractuală între produse diferite, menționat la articolul 295 litera (c) din CRR.
Instituțiile nu includ în această celulă contractele măsurate prin aplicarea metodei expunerii inițiale în
conformitate cu articolul 429a alineatul (8) și cu articolul 275 din CRR.

{070;010}

(-) Deducerea marjei eligibile de variație în numerar primite din valoarea de piață a instrumen
telor financiare derivate
Articolul 429a alineatul (3) din CRR
Marja de variație primită în numerar de la contraparte și eligibilă pentru deducere din partea reprezen
tată de costul de înlocuire din expunerea instrumentelor financiare derivate, în conformitate cu artico
lul 429a alineatul (3) din CRR.
Nu se raportează eventuala marjă de variație în numerar primită pentru o etapă CPC exclusă, în con
formitate cu articolul 429 alineatul (11) din CRR.

{080;010}

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost com
pensat (costuri de înlocuire)
Articolul 429 alineatul (11) din CRR
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Referințe juridice și instrucțiuni
Rând și
coloană

Valori ale expunerii

Partea reprezentată de costul de înlocuire din expunerile față de o CPCC excluse din operațiunile cu
instrumente financiare derivate în cazul cărora clientul a fost compensat, dacă respectivele elemente
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR. Acest cuantum se ra
portează la valoarea brută, adică fără deducerea marjei de variație în numerar primite în această etapă.
Instituțiile includ valoarea raportată în această celulă și în {060;010}, ca și cum nu s-ar fi aplicat nicio
excludere.

{090;010}

Instrumente financiare derivate: Majorare după metoda marcării la piață
Articolele 429a, 274, 295, 296, 297 și 298 și articolul 299 alineatul (2) din CRR
Această celulă conține majorarea pentru expunerea viitoare potențială a contractelor enumerate în
anexa II la CRR și a instrumentelor financiare derivate de credit, inclusiv a celor extrabilanțiere, calcu
lul fiind efectuat în conformitate cu metoda marcării la piață [articolul 274 din CRR pentru contrac
tele enumerate în anexa II la CRR și articolul 299 alineatul (2) din CRR pentru instrumentele finan
ciare derivate de credit] și aplicându-se normele de compensare prevăzute la articolul 429a alineatul (1)
din CRR. La determinarea valorii expunerii contractelor respective, instituțiile pot lua în considerare
efectele contractelor de novație și ale altor acorduri de compensare, în conformitate cu articolul 295
din CRR. Compensarea între produse diferite nu se aplică. Cu toate acestea, instituțiile pot să compen
seze în cadrul categoriei de produse menționate la articolul 272 punctul 25 litera (c) din CRR și in
strumente financiare derivate de credit, în cazul în care acestea fac obiectul unui acord de compensare
contractuală între produse diferite, menționat la articolul 295 litera (c) din CRR.
În conformitate cu articolul 429a alineatul (1) al doilea paragraf din CRR, atunci când determină ex
punerea de credit viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit, instituțiile aplică
principiile stabilite la articolul 299 alineatul (2) litera (a) din CRR tuturor instrumentelor lor financiare
derivate de credit, nu numai celor atribuite portofoliului de tranzacționare.
Instituțiile nu includ în această celulă contractele măsurate prin aplicarea metodei expunerii inițiale în
conformitate cu articolul 429a alineatul (8) și cu articolul 275 din CRR.

{100;010}

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost com
pensat (expunere viitoare potențială)
Articolul 429 alineatul (11) din CRR
Expunerea viitoare potențială a expunerilor față de o CPCC excluse din tranzacțiile cu instrumente fi
nanciare derivate în cazul cărora clientul a fost compensat, dacă respectivele elemente îndeplinesc con
dițiile prevăzute la articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Instituțiile includ valoarea raportată în această celulă și în {090;010}, ca și cum nu s-ar fi aplicat nicio
excludere.

{110;010}

Derogare pentru instrumente financiare derivate: metoda expunerii inițiale
Articolul 429a alineatul (8) și articolul 275 din CRR
Această celulă conține indicatorul de măsurare a expunerii în cazul contractelor enumerate la puncte
le 1 și 2 din anexa II la CRR, calculat în conformitate cu metoda expunerii inițiale prevăzută la artico
lul 275 din CRR.
Instituțiile care aplică metoda expunerii inițiale nu scad din indicatorul de măsurare a expunerii cuan
tumul marjei de variație primite în numerar în conformitate cu articolul 429a alineatul (8) din CRR.
Instituțiile care nu utilizează metoda expunerii inițiale nu raportează nimic în această celulă.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele măsurate prin aplicarea metodei marcării
la piață în conformitate cu articolul 429a alineatul (1) și cu articolul 274 din CRR.

{120;010}

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost com
pensat (metoda expunerii inițiale)
Articolul 429 alineatul (11) din CRR

31.3.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/21

Referințe juridice și instrucțiuni
Rând și
coloană

Valori ale expunerii

Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost compensat,
atunci când se aplică metoda expunerii inițiale, prevăzută la articolul 275 din CRR, dacă respectivele
elemente îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Instituțiile includ valoarea raportată în această celulă și în {110;010}, ca și cum nu s-ar fi aplicat nicio
excludere.

{130;010}

Cuantumul noțional plafonat al instrumentelor financiare derivate de credit vândute
Articolul 429a alineatele (5)-(7) din CRR
Valoarea noțională plafonată a instrumentelor financiare derivate de credit vândute (și anume, atunci
când instituția oferă protecție de credit unei contrapărți), astfel cum se prevede la articolul 429a ali
neatele (5)-(7) din CRR.

{140;010}

(-) Deducerea instrumentelor financiare derivate de credit cumpărate eligibile din instrumen
tele financiare derivate de credit vândute
Articolul 429a alineatele (5)-(7) din CRR
Valoarea noțională plafonată a instrumentelor financiare derivate de credit cumpărate (și anume,
atunci când instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte) pentru aceleași nume de refe
rință ca instrumentele financiare derivate de credit vândute de instituție, în cazul în care scadența ră
masă a protecției cumpărate este mai mare sau egală cu scadența rămasă a protecției vândute. Prin ur
mare, valoarea nu poate fi mai mare decât valoarea introdusă în {130;010} pentru fiecare nume de re
ferință.

{150;010}

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 10 % în conformitate cu ar
ticolul 429 alineatul (10) din CRR
Articolul 429 alineatul (10), articolul 111 alineatul (1) litera (d) și articolul 166 alineatul (9) din CRR
Valoarea expunerii, determinată în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) și cu articolul 111 ali
neatul (1) litera (d) din CRR, în cazul elementelor extrabilanțiere cu risc scăzut cărora li s-ar aplica un
factor de conversie a creditului de 0 % și care sunt menționate la punctul 4 literele (a)-(c) din anexa I
la CRR (se reamintește că valoarea expunerii în acest caz este de 10 % din valoarea nominală). Și
anume angajamentele care pot fi revocate necondiționat, în orice moment și fără notificare prealabilă,
de către instituție sau care prevăd efectiv revocarea automată ca urmare a deteriorării bonității debito
rului. Se reamintește că din valoarea nominală nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se utilizează cel mai mic
dintre cei doi factori de conversie asociați angajamentelor individuale, în conformitate cu articolul 166
alineatul (9) din CRR.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{160;010}

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 20 % în conformitate cu ar
ticolul 429 alineatul (10) din CRR
Articolul 429 alineatul (10), articolul 111 alineatul (1) litera (c) și articolul 166 alineatul (9) din CRR
Valoarea expunerii, determinată în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) și cu articolul 111 ali
neatul (1) litera (c) din CRR, în cazul elementelor extrabilanțiere cu risc moderat cărora li s-ar aplica
un factor de conversie a creditului de 20 % și care sunt menționate la punctul 3 literele (a) și (b) din
anexa I la CRR (se reamintește că valoarea expunerii în acest caz este de 20 % din valoarea nominală).
Se reamintește că din valoarea nominală nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se utilizează cel mai mic
dintre cei doi factori de conversie asociați angajamentelor individuale, în conformitate cu articolul 166
alineatul (9) din CRR.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.
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Valori ale expunerii

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 50 % în conformitate cu ar
ticolul 429 alineatul (10) din CRR
Articolul 429 alineatul (10), articolul 111 alineatul (1) litera (b) și articolul 166 alineatul (9) din CRR
Valoarea expunerii, determinată în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) și cu articolul 111 ali
neatul (1) litera (b) din CRR, în cazul elementelor extrabilanțiere cu risc mediu cărora li s-ar aplica un
factor de conversie a creditului de 50 %, astfel cum este definit în abordarea standardizată a riscului
de credit, și care sunt menționate la punctul 2 literele (a) și (b) din anexa I la CRR (se reamintește că
valoarea expunerii în acest caz este de 50 % din valoarea nominală). Se reamintește că din valoarea
nominală nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
În această celulă se iau în considerare facilitățile de lichiditate și alte angajamente pentru securitizări.
Cu alte cuvinte, factorul de conversie a creditului este, în conformitate cu articolul 255 din CRR, de
50 % pentru toate facilitățile de lichiditate, indiferent de scadență.
În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se utilizează cel mai mic
dintre cei doi factori de conversie asociați angajamentelor individuale, în conformitate cu articolul 166
alineatul (9) din CRR.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{180;010}

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 100 % în conformitate cu ar
ticolul 429 alineatul (10) din CRR
Articolul 429 alineatul (10), articolul 111 alineatul (1) litera (a) și articolul 166 alineatul (9) din CRR
Valoarea expunerii, determinată în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) și cu articolul 111 ali
neatul (1) litera (a) din CRR, în cazul elementelor extrabilanțiere cu risc ridicat cărora li s-ar aplica un
factor de conversie a creditului de 100 % și care sunt menționate la punctul 1 literele (a)-(k) din anexa I
la CRR (se reamintește că valoarea expunerii în acest caz este de 100 % din valoarea nominală). Se rea
mintește că din valoarea nominală nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
În această celulă se iau în considerare facilitățile de lichiditate și alte angajamente pentru securitizări.
În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se utilizează cel mai mic
dintre cei doi factori de conversie asociați angajamentelor individuale, în conformitate cu articolul 166
alineatul (9) din CRR.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{190;010}

Alte active
Articolul 429 alineatul (5) din CRR
Toate activele, cu excepția contractelor enumerate în anexa II la CRR, a instrumentelor financiare deri
vate de credit și a SFT-urilor (de exemplu, printre activele care se raportează în această celulă se nu
mără creanțele furnizate pentru marja de variație în numerar atunci când sunt recunoscute în temeiul
cadrului contabil curent, activele lichide, astfel cum sunt definite în temeiul indicatorului de acoperire
a necesarului de lichiditate, tranzacțiile nereușite și nedecontate). Evaluarea efectuată de instituții tre
buie să se bazeze pe principiile stabilite la articolul 429 alineatul (5) din CRR.
Instituțiile includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contrapărți
prin intermediul SFT-urilor și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru care criteriile contabile de
scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). În plus, instituțiile recunosc în această celulă elementele de
duse din fondurile proprii de nivel 1 și elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (de exem
plu, imobilizările necorporale, creanțele privind impozitul amânat etc.).

{200;010}

Valoarea brută a garanțiilor reale oferite pentru instrumentele financiare derivate
Articolul 429b alineatul (2) din CRR
Cuantumul oricărei garanții reale oferite pentru instrumente financiare derivate, atunci când oferirea
respectivei garanții reduce cuantumul activelor din cadrul contabil aplicabil, astfel cum este stabilit la
articolul 429a alineatul (2) din CRR.
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Instituțiile nu includ în această celulă marja inițială pentru tranzacțiile cu instrumente financiare deri
vate în cazul cărora clienții au fost compensați și care au fost încheiate cu o contraparte centrală califi
cată (CPCC) și nici marja de variație în numerar eligibilă, astfel cum este definită la articolul 429a ali
neatul (3) din CRR.

{210;010}

(-) Creanțe pentru marja de variație în numerar furnizate în tranzacțiile cu instrumente finan
ciare derivate
Articolul 429a alineatul (3) al treilea paragraf din CRR
Creanțele pentru marja de variație plătită în numerar contrapărții în tranzacțiile cu instrumente finan
ciare derivate, în cazul în care instituția are obligația, în temeiul cadrului contabil aplicabil, să recu
noască respectivele creanțe ca active, dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 429a alineatul (3)
literele (a)-(e) din CRR.
Cuantumul raportat se include, de asemenea, în celelalte active raportate în {190, 010}.

{220;010}

(-) Etapa CPC exclusă din expunerile aferente tranzacțiilor în cazul cărora clientul a fost com
pensat (marjă inițială)
Articolul 429 alineatul (11) din CRR
Partea aferentă marjei inițiale (furnizate) din expunerile față de o CPCC excluse din tranzacțiile cu in
strumente financiare derivate în cazul cărora clientul a fost compensat, dacă respectivele elemente în
deplinesc condițiile prevăzute la articolul 306 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Cuantumul raportat se include, de asemenea, în celelalte active raportate în {190, 010}.

{230;010}

Ajustări pentru tranzacțiile contabilizate ca vânzări de SFT-uri
Articolul 429b alineatul (5) din CRR
Valoarea titlurilor date cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare care sunt derecunoscute
ca urmare a unei tranzacții contabilizate ca vânzare în temeiul cadrului contabil aplicabil.

{240;010}

(-) Active fiduciare
Articolul 429 alineatul (13) din CRR
Valoarea activelor fiduciare care îndeplinesc criteriile de derecunoaștere din IAS 39 și, când este cazul,
criteriile de deconsolidare din IFRS 10, în conformitate cu articolul 429 alineatul (13) din CRR, presu
punând că nu există efecte ale compensării contabile sau alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inver
sează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii conta
bile).
Cuantumul raportat se include, de asemenea, în celelalte active raportate în {190, 010}.

{250;010}

(-) Expuneri intragrup (pe bază individuală) excluse în conformitate cu articolul 429 alinea
tul (7) din CRR
Articolul 429 alineatul (7) și articolul 113 alineatul (6) din CRR
Expuneri care nu au fost consolidate la nivelul aplicabil de consolidare și care pot beneficia de trata
mentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) din CRR, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute
la articolul 113 alineatul (6) literele (a)-(e) din CRR și dacă autoritățile competente și-au dat aprobarea.
Cuantumul raportat se include și în celulele aplicabile de mai sus, ca și cum nu s-ar fi aplicat nicio ex
cludere.

{260;010}

(-) Expuneri excluse în conformitate cu articolul 429 alineatul (14) din CRR
Articolul 429 alineatul (14) din CRR
Expuneri excluse în conformitate cu articolul 429 alineatul (14) din CRR, dacă sunt îndeplinite condi
țiile prevăzute la articolul menționat și dacă autoritățile competente și-au dat aprobarea.
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Cuantumul raportat se include și în celulele aplicabile de mai sus, ca și cum nu s-ar fi aplicat nicio ex
cludere.

{270;010}

(-) Cuantumul activelor scăzut – din fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse
integral
Articolul 429 alineatul (4) litera (a) și articolul 499 alineatul (1) litera (a) din CRR
Cuprinde toate ajustările care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47 din CRR sau
— articolele 56-60 din CRR,
după caz.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea titlul I
capitolele 1 și 2 din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja
aplicate în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în {010;010}{260;010} și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât sunt deja deduse din indicatorul de măsurare a capitalului, aceste cuantumuri reduc indicato
rul efectului de levier și se raportează ca valoare negativă.

{280;010}

(-) Cuantumul activelor scăzut – din fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii
Articolul 429 alineatul (4) litera (a) și articolul 499 alineatul (1) litera (b) din CRR
Cuprinde toate ajustările care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47 din CRR sau
— articolele 56-60 din CRR,
după caz.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, pe lângă derogările prevăzute în partea a zecea titlul I capitolele 1 și 2
din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate în temeiul
articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în {010;010}-{260;010} și nici ajus
tările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât sunt deja deduse din indicatorul de măsurare a capitalului, aceste cuantumuri reduc indicato
rul efectului de levier și se raportează ca valoare negativă.

{290;010}

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a
fondurilor proprii de nivel 1
Instituțiile raportează următorul cuantum:
{LRCalc;010;010}
{LRCalc;060;010}
{LRCalc;110;010}
{LRCalc;160;010}
{LRCalc;210;010}
{LRCalc;260;010}

{300;010}

+ {LRCalc;020;010} +
+ {LRCalc;070;010} +
+ {LRCalc;120;010} +
+ {LRCalc;170;010} +
+ {LRCalc;220;010} +
+ {LRCalc;270;010}.

{LRCalc;030;010}
{LRCalc;080;010}
{LRCalc;130;010}
{LRCalc;180;010}
{LRCalc;230;010}

+
+
+
+
+

{LRCalc;040;010}
{LRCalc;090;010}
{LRCalc;140;010}
{LRCalc;190;010}
{LRCalc;240;010}

+
+
+
+
+

{LRCalc;050;010}
{LRCalc;100;010}
{LRCalc;150;010}
{LRCalc;200;010}
{LRCalc;250;010}

+
+
+
+
+

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fonduri
lor proprii de nivel 1
Instituțiile raportează următorul cuantum:
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{LRCalc;010;010}
{LRCalc;060;010}
{LRCalc;110;010}
{LRCalc;160;010}
{LRCalc;210;010}
{LRCalc;260;010}
Rând și
coloană

{310;010}

+ {LRCalc;020;010} +
+ {LRCalc;070;010} +
+ {LRCalc;120;010} +
+ {LRCalc;170;010} +
+ {LRCalc;220;010} +
+ {LRCalc;280;010}.

{LRCalc;030;010}
{LRCalc;080;010}
{LRCalc;130;010}
{LRCalc;180;010}
{LRCalc;230;010}

+
+
–
+
+

{LRCalc;040;010}
{LRCalc;090;010}
{LRCalc;140;010}
{LRCalc;190;010}
{LRCalc;240;010}

+
+
+
+
+

{LRCalc;050;010}
{LRCalc;100;010}
{LRCalc;150;010}
{LRCalc;200;010}
{LRCalc;250;010}

+
+
+
+
+

Capital

Fondurile proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral
Articolul 429 alineatul (3) și articolul 499 alineatul (1) din CRR
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1, calculat în conformitate cu articolul 25 din CRR, fără luarea
în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea titlul I capitolele 1 și 2 din CRR.

{320;010}

Fondurile proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii
Articolul 429 alineatul (3) și articolul 499 alineatul (1) din CRR
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1, calculat în conformitate cu articolul 25 din CRR, după lua
rea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea titlul I capitolele 1 și 2 din CRR.

Rând și
coloană

{330;010}

Indicatorul efectului de levier

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a fondurilor proprii de
nivel 1
Articolul 429 alineatul (2) și articolul 499 alineatul (1) din CRR
Indicatorul efectului de levier, calculat conform punctului 4 din partea II a prezentei anexe.

{340;010}

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fondurilor proprii de nivel 1
Articolul 429 alineatul (2) și articolul 499 alineatul (1) din CRR
Indicatorul efectului de levier, calculat conform punctului 5 din partea II a prezentei anexe.

5.

C40.00 – Tratamentul alternativ al indicatorului de măsurare a expunerii (LR1)

21. În acest formular se colectează date privind tratamentul alternativ al instrumentelor financiare derivate, al
SFT-urilor și al elementelor extrabilanțiere.
22. Instituțiile determină „valorile contabile din bilanț” introduse în LR1 pe baza cadrului contabil aplicabil, definit la
articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR. „Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau
la altă tehnică CRM” se referă la valoarea contabilă din bilanț care nu ia în considerare efectele compensării sau ale
diminuării riscului.
23. În afară de {250;120} și {260;120}, instituțiile raportează în LR1 ca și cum nu s-ar aplica exceptările menționate în
celulele {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} și {260;010} din LRCalc.
Rând și
coloană

{010;010}

Referințe juridice și instrucțiuni

Instrumente derivate – Valoarea contabilă din bilanț
Suma celulelor {020;010}, {050;010} și {060;010}.
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Instrumente derivate – Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la
altă tehnică CRM
Suma celulelor {020;020}, {050;020} și {060;020}.

{010;050}

Instrumente derivate – Majorare după metoda marcării la piață (presupunând că nu se recurge
la compensare sau la altă tehnică CRM)
Suma celulelor {020;050}, {050;050} și {060;050}.

{010;070}

Instrumente derivate – Cuantumul noțional
Suma celulelor {020;070}, {050;070} și {060;070}.

{020;010}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate
de credit, în cazul în care instituția vinde protecție de credit unei contrapărți și contractul este recu
noscut în bilanț ca activ.

{020;020}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) – Valoarea contabilă presupu
nând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate
de credit, în cazul în care instituția vinde protecție de credit unei contrapărți și contractul este recu
noscut în bilanț ca activ, presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile
ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau
ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).

{020;050}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) – Majorare după metoda marcării
la piață (presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM)
Suma celulelor {030;050} și {040;050}.

{020;070}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) – Cuantumul noțional
Suma celulelor {030;070} și {040;070}.

{020;075}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) – Cuantumul noțional plafonat
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de
credit (protecție vândută) ca în {020; 070} după scăderea eventualelor modificări ale valorii juste nega
tive care au fost încorporate în fondurile proprii de nivel 1 în privința instrumentului financiar derivat
de credit vândut.

{030;050}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) supuse unei clauze de lichidare –
Majorare după metoda marcării la piață (presupunând că nu se recurge la compensare sau la
altă tehnică CRM)
Articolul 299 alineatul (2) din CRR
Această celulă conține expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit în
cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit supusă unei clauze de lichidare, presu
punând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM. Instituțiile nu includ în această celulă
majorarea pentru instrumente financiare derivate de credit în cazul în care vând unei contrapărți pro
tecție de credit care nu este supusă unei clauze de lichidare. Instituțiile îl includ în schimb în ce
lula {LR1;040;050}.
O clauză de lichidare este o clauză ce dă părții care și-a îndeplinit obligațiile dreptul de a rezilia și a li
chida rapid toate tranzacțiile vizate de acord, în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale, inclusiv
în cazul insolvenței sau al falimentului contrapărții.

31.3.2016

RO

Rând și
coloană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/27

Referințe juridice și instrucțiuni

Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.
{030;070}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) supuse unei clauze de lichidare –
Cuantumul noțional
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de
credit în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit supusă unei clauze de lichi
dare.
O clauză de lichidare este o clauză ce dă părții care și-a îndeplinit obligațiile dreptul de a rezilia și a li
chida rapid toate tranzacțiile vizate de acord, în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale, inclusiv
în cazul insolvenței sau al falimentului contrapărții.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.

{040;050}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) nesupuse unei clauze de lichidare
– Majorare după metoda marcării la piață (presupunând că nu se recurge la compensare sau la
altă tehnică CRM)
Articolul 299 alineatul (2) din CRR
Această celulă conține expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit în
cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit care nu este supusă unei clauze de li
chidare, presupunând că nu se recurge la compensare sau alt CRM.
O clauză de lichidare este o clauză ce dă părții care și-a îndeplinit obligațiile dreptul de a rezilia și a li
chida rapid toate tranzacțiile vizate de acord, în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale, inclusiv
în cazul insolvenței sau al falimentului contrapărții.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.

{040;070}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) nesupuse unei clauze de lichidare
– Cuantumul noțional
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de
credit în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit care nu este supusă unei
clauze de lichidare.
O clauză de lichidare este o clauză ce dă părții care și-a îndeplinit obligațiile dreptul de a rezilia și a li
chida rapid toate tranzacțiile vizate de acord, în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale, inclusiv
în cazul insolvenței sau al falimentului contrapărții.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele din
portofoliul de tranzacționare.

{050;010}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate
de credit în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte și contractul este re
cunoscut în bilanț ca activ.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.

{050;020}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Valoarea contabilă presupu
nând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate
de credit în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte și contractul este re
cunoscut în bilanț ca activ, presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile
ori ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM
care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.
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Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Majorare după metoda mar
cării la piață (presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM)
Articolul 299 alineatul (2) din CRR
Această celulă conține expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit în
cazul în care instituția cumpără de la o contraparte protecție de credit, presupunând că nu se recurge
la compensare sau la altă tehnică CRM.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.

{050;070}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Cuantumul noțional
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de
credit în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte.
Instituțiile iau în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele atri
buite portofoliului de tranzacționare.

{050;075}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Cuantumul noțional plafonat
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de
credit (protecție cumpărată) ca în {050;050}, după scăderea eventualelor modificări ale valorii juste
pozitive care au fost încorporate în fondurile proprii de nivel 1 în privința instrumentului financiar
derivat de credit cumpărat.

{050;085}

Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) – Cuantumul noțional plafonat
(același nume de referință)
Cuantumul noțional folosit ca referință de instrumentele financiare derivate de credit în cazul în care
instituția cumpără protecție de credit pentru același nume de referință suport ca al instrumentelor fi
nanciare derivate de credit vândute de instituția raportoare.
Pentru completarea acestei celule, numele de referință suport sunt considerate a fi aceleași dacă se re
feră la aceeași entitate juridică și la același rang.
Protecția de credit cumpărată pentru un grup de entități de referință este considerată a fi aceeași dacă
această protecție este echivalentă din punct de vedere economic cu cumpărarea protecției separat, pen
tru fiecare nume din grup.
Dacă o instituție cumpără protecție de credit pentru un grup de nume de referință, această protecție
de credit este considerată a fi aceeași numai dacă protecția de credit cumpărată acoperă totalitatea sub
grupurilor grupului pentru care protecția de credit a fost vândută. Cu alte cuvinte, compensarea poate
fi recunoscută numai atunci când grupul de entități de referință și nivelul de subordonare sunt identice
în ambele tranzacții.
Pentru fiecare nume de referință, cuantumurile noționale ale protecției de credit cumpărate care sunt
luate în considerare în această celulă nu pot depăși cuantumurile raportate în {020;075} și {050;075}.

{060;010}

Instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a contractelor enumerate în anexa II
la CRR în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active.

{060;020}

Instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compen
sare sau la altă tehnică CRM
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a contractelor enumerate în anexa II
la CRR în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active, presupunând că nu există
efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează
eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
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Instrumente financiare derivate – Majorare după metoda marcării la piață (presupunând că nu
se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM)
Articolul 274 din CRR
Această celulă conține expunerea viitoare potențială reglementară a contractelor enumerate în anexa II
la CRR, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM.

{060;070}

Instrumente financiare derivate – Cuantumul noțional
Această celulă conține cuantumul noțional folosit ca referință de contractele enumerate în anexa II la
CRR.

{070;010}

SFT-uri acoperite de un acord-cadru de compensare – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 și articolul 206 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a SFT-urilor acoperite de un acordcadru de compensare eligibil în temeiul articolului 206 din CRR.
Instituțiile nu includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contra
părți prin intermediul operațiunilor sus-menționate și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru
care criteriile contabile de scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). Instituțiile le includ în schimb în ce
lula {090,010}.

{070;020}

SFT-uri acoperite de un acord-cadru de compensare – Valoarea contabilă presupunând că nu
se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articolul 4 alineatul (77) și articolul 206 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a SFT-urilor acoperite de un acordcadru de compensare eligibil în temeiul articolului 206 din CRR în cazul în care contractele sunt recu
noscute în bilanț ca active, presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile
ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau
ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile). În plus, atunci când, conform cadrului contabil
aplicabil, SFT-ul se înregistrează în contabilitate ca vânzare, instituțiile inversează toate înregistrările
contabile legate de vânzare.
Instituțiile nu includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contra
părți prin intermediul operațiunilor sus-menționate și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru
care criteriile contabile de scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). Instituțiile le includ în schimb în ce
lula {090,020}.

{070;040}

Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare – Majorare
pentru SFT
Articolul 206 din CRR
Pentru SFT-uri, inclusiv cele extrabilanțiere, care sunt acoperite de un acord de compensare ce îndepli
nește cerințele prevăzute la articolul 206 din CRR, instituțiile constituie seturi de compensare. Pentru
fiecare set de compensare, instituțiile calculează majorarea pentru expunerea curentă a contrapărții
(current counterparty exposure, CCE), conform următoarei formule:
n�X
X � o
CCE ¼ max
Ei−
Ci ;0
i
i
unde
i

= fiecare operațiune inclusă în setul de compensare

Ei = pentru operațiunea i, valoarea Ei definită la articolul 220 alineatul (3) din CRR
Ci = pentru operațiunea i, valoarea Ci definită la articolul 220 alineatul (3) din CRR
Instituțiile adună valorile obținute cu această formulă pentru toate seturile de compensare și rapor
tează rezultatul în această celulă.

L 83/30

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Rând și
coloană

{080;010}

31.3.2016

Referințe juridice și instrucțiuni

SFT-uri neacoperite de un acord-cadru de compensare – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a SFT-urilor care nu sunt acoperite
de un acord-cadru de compensare eligibil în temeiul articolului 206 din CRR, în cazul în care contrac
tele sunt recunoscute în bilanț ca active.
Instituțiile nu includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contra
părți prin intermediul operațiunilor sus-menționate și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru
care criteriile contabile de scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). Instituțiile le includ în schimb în ce
lula {090,010}.

{080;020}

SFT-uri neacoperite de un acord-cadru de compensare – Valoarea contabilă presupunând că nu
se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a SFT-urilor care nu sunt acoperite
de un acord-cadru de compensare eligibil în temeiul articolului 206 din CRR, în cazul în care contrac
tele sunt recunoscute în bilanț ca active, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori
alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale
CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile). În plus, atunci când, conform cadrului contabil apli
cabil, SFT-ul se înregistrează în contabilitate ca vânzare, instituțiile inversează toate înregistrările conta
bile legate de vânzare.
Instituțiile nu includ în această celulă numerarul primit sau titlurile care sunt furnizate unei contra
părți prin intermediul tranzacțiilor sus-menționate și care sunt reținute în bilanț (și anume, pentru
care criteriile contabile de scoatere din bilanț nu sunt îndeplinite). Instituțiile le includ în schimb în ce
lula {090,020}.

{080;040}

SFT-uri neacoperite de un acord-cadru de compensare – Majorare pentru SFT
Articolul 206 din CRR
Pentru SFT-uri, inclusiv cele extrabilanțiere, care nu sunt acoperite de un acord-cadru de compensare
eligibil în temeiul articolului 206 din CRR, instituțiile constituie seturi formate din toate activele in
cluse într-o operațiune (cu alte cuvinte, fiecare SFT este tratat ca un set) și determină în cazul fiecărui
set majorarea pentru expunerea curentă a contrapărții (CCE), conform următoarei formule:
CCE = max {(E – C); 0
unde
E = , valoarea Ei definită la articolul 220 alineatul (3) din CRR
C = , valoarea Ci definită la articolul 220 alineatul (3) din CRR
Instituțiile adună valorile obținute cu această formulă pentru toate seturile sus-menționate și rapor
tează rezultatul în această celulă.

{090;010}

Alte active – Valoarea contabilă din bilanț
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tuturor activelor, cu excepția con
tractelor enumerate în anexa II la CRR, a instrumentelor financiare derivate de credit și a SFT-urilor.

{090;020}

Alte active – Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă teh
nică CRM
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din CRR
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Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tuturor activelor, cu excepția con
tractelor enumerate în anexa II la CRR, a instrumentelor financiare derivate de credit și a SFT-urilor,
presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se
inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii
contabile).

{100;070}

Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut conform abordării standardizate a riscului de credit;
din care – valoare nominală
Articolul 111 din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a elementelor extrabilanțiere cărora li s-ar aplica un factor
de conversie a creditului de 0 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit. Din această va
loare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{110;070}

Expuneri de tip retail reînnoibile; din care – valoare nominală
Articolul 111 și articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a expunerilor extrabilanțiere eligibile de tip retail reînnoibile
care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 154 alineatul (4) literele (a)-(c) din CRR. Din această
valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
În această categorie intră toate expunerile față de persoane fizice care sunt reînnoibile și revocabile ne
condiționat, astfel cum se descrie la articolul 149 litera (b) din CRR, și al căror total este limitat la
100 000 EUR per debitor.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{120;070}

Angajamente revocabile necondiționat aferente cărților de credit – Valoarea nominală
Articolul 111 și articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a angajamentelor aferente cărților de credit care sunt revoca
bile necondiționat, în orice moment și fără notificare prealabilă de către instituție și cărora li s-ar
aplica un factor de conversie a creditului de 0 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit.
Din această valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu includ în această celulă angajamentele de credit care prevăd efectiv revocarea automată
ca urmare a deteriorării bonității debitorului, dar nu sunt revocabile necondiționat.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{130;070}

Angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile – Valoarea nominală
Articolul 111 și articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a altor angajamente care sunt revocabile necondiționat, în
orice moment și fără notificare prealabilă de către instituție și cărora li s-ar aplica un factor de conver
sie a creditului de 0 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit. Din această valoare nu se
scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu includ în această celulă angajamentele de credit care prevăd efectiv revocarea automată
ca urmare a deteriorării bonității debitorului, dar nu sunt revocabile necondiționat.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.
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Elemente extrabilanțiere cu risc moderat conform abordării standardizate a riscului de credit
– Valoarea nominală
Articolul 111 din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a elementelor extrabilanțiere cărora li s-ar aplica un factor
de conversie a creditului de 20 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit. Din această va
loare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{150;070}

Elemente extrabilanțiere cu risc mediu conform abordării standardizate a riscului de credit –
Valoarea nominală
Articolul 111 din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a elementelor extrabilanțiere cărora li s-ar aplica un factor
de conversie a creditului de 50 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit. Din această va
loare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{160;070}

Elemente extrabilanțiere cu risc maxim conform abordării standardizate a riscului de credit –
Valoarea nominală
Articolul 111 din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a elementelor extrabilanțiere cărora li s-ar aplica un factor
de conversie a creditului de 100 % în cadrul abordării standardizate a riscului de credit. Din această
valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
Instituțiile nu iau în considerare în această celulă contractele enumerate în anexa II la CRR, instrumen
tele financiare derivate de credit și SFT-urile, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR.

{170;070}

(element memorandum) Sume trase din expuneri de tip retail reînnoibile – Valoarea nominală
Articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din expunerile de tip retail reînnoibile extra
bilanțiere. Din această valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.

{180;070}

(element memorandum) Sume trase din angajamente revocabile necondiționat aferente cărților
de credit – Valoarea nominală
Articolul 111 și articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din angajamente revocabile necondiționat
aferente cărților de credit. Din această valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.

{190;070}

(element memorandum) Sume trase din angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile –
Valoarea nominală
Articolul 111 și articolul 154 alineatul (4) din CRR
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din angajamente revocabile necondiționat
nereînnoibile. Din această valoare nu se scad ajustările specifice pentru riscul de credit.
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Garanții reale sub formă de numerar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate
– Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a garanțiilor reale sub formă de nu
merar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale
compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale com
pensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Pentru această celulă, numerar înseamnă cuantumul total al numerarului, inclusiv monede și banc
note/valută. Cuantumul total al depozitelor deținute la băncile centrale este luat în considerare, în mă
sura în care depozitele respective pot fi retrase în situații de criză. Instituțiile nu înscriu în această ce
lulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.

{220;020}

Creanțe pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente
financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la
altă tehnică CRM
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanțelor pentru garanții reale
sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate, presupunând că
nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează even
tualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile). Insti
tuțiile care sunt autorizate, conform cadrului contabil aplicabil, să compenseze creanța pentru garanția
reală sub formă de numerar furnizată cu datoria rezultată din instrumentul financiar derivat respectiv
(valoare justă negativă) și care decid să procedeze astfel inversează compensarea și raportează creanța
în numerar netă.

{230;020}

Titluri primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active – Valoarea contabilă, presupunând
că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a titlurilor primite în cadrul unui
SFT și recunoscute ca active în cadrul contabil aplicabil, presupunând că nu există efecte ale compen
sării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării
contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).

{240;020}

Numerar dat cu împrumut, prin intermediere, în cadrul SFT-urilor (creanțe în numerar) – Va
loarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanței în numerar pentru nume
rarul dat cu împrumut, prin intermediere, proprietarului titlurilor în cadrul unei tranzacții eligibile de
dare cu împrumut de numerar prin intermediere (cash conduit lending transaction, CCLT), presupunând
că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează
eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Pentru această celulă, numerar înseamnă cuantumul total al numerarului, inclusiv monede și banc
note/valută. Cuantumul total al depozitelor deținute la băncile centrale este luat în considerare, în mă
sura în care depozitele respective pot fi retrase în situații de criză. Instituțiile nu raportează în această
celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
CCLT reprezintă o combinație de două tranzacții, în care o instituție ia cu împrumut titluri de la pro
prietarul titlurilor și le dă cu împrumut împrumutătorului titlurilor. În același timp, instituția primește
garanții reale sub formă de numerar de la împrumutătorul titlurilor și dă cu împrumut numerarul pri
mit proprietarului titlurilor. Un CCLT eligibil îndeplinește următoarele condiții:
(a) ambele tranzacții care compun CCLT-ul eligibil se efectuează la aceeași dată de tranzacționare sau,
în cazul tranzacțiilor internaționale, în zile lucrătoare consecutive;
(b) dacă pentru tranzacțiile care compun CCLT-ul nu se precizează o scadență, instituția are dreptul
legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice
moment și fără notificare prealabilă;
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(c) dacă pentru tranzacțiile componente se precizează o scadență, CCLT-ul nu creează neconcordanțe
de scadențe pentru instituție; instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLTului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
(d) CCLT-ul nu creează alte expuneri suplimentare.
{250;120}

Expuneri care pot beneficia de tratamentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) din CRR –
Cuantumul ipotetic exclus al expunerii indicatorului efectului de levier
Cuantumul expunerii totale a indicatorului efectului de levier care ar fi exclus dacă autoritățile compe
tente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile pentru care s-au îndeplinit toate condi
țiile prevăzute la articolul 113 alineatul (6) literele (a)-(e) din CRR și pentru care s-a acordat aprobarea
prevăzută la articolul 113 alineatul (6) din CRR. Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de
către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din {LRCalc;250;010}.

{260;120}

Expuneri care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR –
Cuantumul ipotetic exclus al expunerii indicatorului efectului de levier
Cuantumul expunerii totale a indicatorului efectului de levier care ar fi exclus dacă autoritățile compe
tente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile care îndeplinesc condițiile de la artico
lul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR. Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către
autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din {LRCalc;260;010}.

6.

C41.00 – Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2)

24. În formularul LR2 se furnizează informații cu privire la defalcarea suplimentară a tuturor expunerilor (1) bilanțiere
și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și a tuturor expunerilor din portofoliul de tranzacționare
care sunt supuse riscului de contraparte. Defalcarea se efectuează în concordanță cu ponderile de risc aplicate
conform secțiunii referitoare la riscul de credit din CRR. Informațiile privind expunerile sunt obținute diferit în
funcție de abordarea utilizată, și anume abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating.
25. În cazul expunerilor susținute de tehnici CRM care implică înlocuirea ponderării la risc a contrapărții cu
ponderarea la risc a garanției, instituțiile se referă la ponderea de risc după efectul de substituție. În cadrul
abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile calculează în felul următor: pentru expunerile (cu excepția
celor pentru care sunt furnizate ponderi de risc reglementare specifice) din fiecare clasă de rating a debitorilor,
ponderea de risc se determină prin împărțirea expunerii ponderate la risc obținute cu formula ponderii de risc sau
cu formula reglementată (pentru riscul de credit și, respectiv, pentru expunerile din securitizare) la valoarea
expunerii după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor CRM cu efect de substituție asupra
expunerii. În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, expunerile clasificate ca fiind în stare de
nerambursare se exclud din {020;010}-{090;010} și se includ în {100;010}. În cadrul abordării standardizate,
expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR se exclud din {020;020}-{090;020} și se includ în
{100;020}.
26. În cadrul ambelor abordări, instituțiile iau în considerare aplicarea unei ponderi de risc de 1 250 % pentru
expunerile deduse din capitalul reglementat.
Rând

010
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Totalul expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și al
expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte (defal
care în funcție de ponderea de risc):
Suma celulelor {020:*} -{100;*}.

020

=0%
Expuneri cu o pondere de risc de 0 %.

(1) Acestea includ securitizările și expunerile provenind din titluri de capital, supuse riscului de credit.
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> 0 % și ≤ 12 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 0 % și mai mici
sau egale cu 12 %.

040

> 12 % și ≤ 20 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 12 % și mai
mici sau egale cu 20 %.

050

> 20 % și ≤ 50 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 20 % și mai
mici sau egale cu 50 %.

060

> 50 % și ≤ 75 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 50 % și mai
mici sau egale cu 75 %.

070

> 75 % și ≤ 100 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 75 % și mai
mici sau egale cu 100 %.

080

> 100 % și ≤ 425 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 100 % și mai
mici sau egale cu 425 %.

090

> 425 % și ≤ 1 250 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 425 % și mai
mici sau egale cu 1 250 %.

100

Expuneri în stare de nerambursare
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, toate expunerile cu o probabilitate de neram
bursare de 100 % sunt expuneri în stare de nerambursare.

110

(element memorandum) Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut sau elemente extrabilanțiere
care atrag un factor de conversie de 0 % ca urmare a ratei de solvabilitate
Elementele extrabilanțiere cu risc scăzut conform articolului 111 din CRR și elementele extrabilanțiere
care atrag un factor de conversie de 0 % conform articolului 166 din CRR.

Coloană

010

Referințe juridice și instrucțiuni

Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării standardizate)
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a
tuturor factorilor CRM și de conversie a creditului, calculate în conformitate cu partea a treia titlul II
capitolul 2 din CRR.
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Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării bazate pe modele interne de rating)
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere conform articolului 166 din CRR și articolului 230 ali
neatul (1) al doilea paragraf prima teză din CRR, după luarea în considerare a ieșirilor și intrărilor da
torate tehnicilor CRM cu efecte de substituție asupra expunerii.
Pentru elementele extrabilanțiere, instituțiile aplică factorii de conversie definiți la articolul 166 alinea
tele (8)-(10) din CRR.

030

Valoare nominală
Valorile expunerilor elementelor extrabilanțiere, definite la articolele 111 și 166 din CRR, fără aplica
rea factorilor de conversie.

7.

C42.00 – Definiția alternativă a capitalului (LR3)

27. În formularul LR3 se furnizează informații cu privire la indicatorii de măsurare a capitalului necesari pentru
elaborarea raportului prevăzut la articolul 511 din CRR.

Rând și
coloană
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Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral
Articolul 50 din CRR
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, fără
luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.

{020;010}

Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii
Articolul 50 din CRR
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR,
după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.

{030;010}

Fonduri proprii totale – conform definiției introduse integral
Articolul 72 din CRR
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, fără luarea în conside
rare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.

{040;010}

Fonduri proprii totale – conform definiției tranzitorii
Articolul 72 din CRR
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, după luarea în consi
derare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.

{055;010}

Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform
definiției introduse integral
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază
care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47din CRR,
după caz
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Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capito
lele 1 și 2 din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate
în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în {LRCalc;10;10}{LRCalc;260;10} și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.

{065;010}

Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform
definiției tranzitorii
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază
care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47din CRR,
după caz.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, cu luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitole
le 1 și 2 din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate
în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în {LRCalc;10;10}{LRCalc;260;10} și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.

{075;010}

Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii – conform definiției introduse
integral
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii care vizează valoa
rea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47 din CRR sau
— articolele 56-60 din CRR sau
— articolele 66-70 din CRR,
după caz.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capito
lele 1 și 2 din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate
în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în rândurile
{LRCalc;10;10}-{LRCalc;260;10} și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.

{085,010}

Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii – conform definiției tranzito
rii
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii care vizează valoa
rea unui activ și care sunt prevăzute la:
— articolele 32-35 din CRR sau
— articolele 36-47 din CRR sau
— articolele 56-60 din CRR sau
— articolele 66-70 din CRR,
după caz.
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Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la arti
colele 48, 49 și 79 din CRR, cu luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitole
le 1 și 2 din CRR. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate
în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în {LRCalc;10;10}{LRCalc;260;10} și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.

8.

C43.00 – Defalcarea alternativă a componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru
calcularea indicatorului efectului de levier (LR4)

28. Instituțiile raportează valorile expunerii indicatorului efectului de levier în formularul LR4, după aplicarea
eventualelor exceptări la care se face referire în următoarele celule LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010},
{120;010}, {220; 010}, {250;010} și {260;010}.
29. Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile respectă ecuația la care se face referire la următorul punct:
30. Ecuația pe care instituțiile au obligația de a o respecta în conformitate cu punctul 29 este următoarea:
[{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} +
{LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} +
{LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} +
{LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} +
{LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} +
{LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} +
{LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} +
{LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} +
{LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} +
{LR4;290;020}].
Rând și
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Elemente extrabilanțiere; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier calculată ca suma celulelor {LRCalc;150;010},
{LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} și {LRCalc;180;010}.

{010;020}

Elemente extrabilanțiere; din care – Active ponderate la risc
Cuantumul ponderat la risc al expunerii elementelor extrabilanțiere – fără SFT-uri și instrumente fi
nanciare derivate – conform abordării standardizate și abordării bazate pe modele interne de rating.
Pentru expunerile din cadrul abordării standardizate, instituțiile determină cuantumul ponderat la risc
al expunerii în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR. Pentru expunerile din cadrul
abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile determină cuantumul ponderat la risc al expu
nerii în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 3 din CRR.

{020;010}

Finanțarea comerțului; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor extrabilanțiere legate de finanțarea
comerțului. Pentru completarea formularului LR4, elementele extrabilanțiere legate de finanțarea co
merțului se referă la scrisorile de credit pentru importuri și exporturi, emise și confirmate, pe termen
scurt și cu autolichidare, și la tranzacții similare.

{020;020}

Finanțarea comerțului; din care – Active ponderate la risc
Valoarea ponderată la risc a expunerii elementelor extrabilanțiere – fără SFT-uri și instrumente finan
ciare derivate – care se referă la finanțarea comerțului. Pentru completarea formularului LR4, elemen
tele extrabilanțiere legate de finanțarea comerțului se referă la scrisorile de credit pentru importuri și
exporturi, emise și confirmate, pe termen scurt și cu autolichidare, și la tranzacții similare.
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În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Valoarea expunerii indicatoru
lui efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor extrabilanțiere legate de finanțarea
comerțului în cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor de export.
Pentru completarea formularului LR4, schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la
sprijinul oficial acordat de guvern sau de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a ex
portului, sub formă de, printre altele, credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobân
zii (în cazul în care se garantează o rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoa
relor (credite și granturi), asigurare a creditelor de export și garanții.

{030;020}

În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Active ponderate la risc
Valoarea ponderată la risc a expunerii elementelor extrabilanțiere – fără SFT-uri și instrumente finan
ciare derivate – legate de finanțarea comerțului în cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor
de export.
Pentru completarea formularului LR4, schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la
sprijinul oficial acordat de guvern sau de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a ex
portului, sub formă de, printre altele, credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobân
zii (în cazul în care se garantează o rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoa
relor (credite și granturi), asigurare a creditelor de export și garanții.

{040;010}

Instrumente financiare derivate și SFT-uri care fac obiectul unui acord de compensare între
produse diferite – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al instrumentelor financiare derivate și al SFT-uri
lor, în cazul în care acestea fac obiectul unui acord de compensare între produse diferite, astfel cum
este definit la articolul 272 punctul 25 din CRR.

{040;020}

Instrumente financiare derivate și SFT-uri care fac obiectul unui acord de compensare între
produse diferite – Active ponderate la risc
Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor în ceea ce privește riscul de credit și riscul de contra
parte, astfel cum sunt calculate în temeiul părții a treia titlul II din CRR, pentru instrumente financiare
derivate și SFT-uri, inclusiv extrabilanțiere, în cazul în care aceste tranzacții fac obiectul unui acord de
compensare între produse diferite, astfel cum este definit la articolul 272 punctul 25 din CRR

{050;010}

Instrumente financiare derivate care nu fac obiectul unui acord de compensare între produse
diferite – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al instrumentelor financiare derivate, în cazul în
care acestea nu fac obiectul unui acord de compensare între produse diferite, astfel cum este definit la
articolul 272 punctul 25 din CRR.

{050;020}

Instrumente financiare derivate care nu fac obiectul unui acord de compensare între produse
diferite – Active ponderate la risc
Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor în ceea ce privește riscul de credit și riscul de contra
parte pentru instrumente financiare derivate, astfel cum sunt calculate în temeiul părții a treia titlul II
din CRR, inclusiv extrabilanțiere, în cazul în care aceste tranzacții nu fac obiectul unui acord de com
pensare între produse diferite, astfel cum este definit la articolul 272 punctul 25 din CRR

{060;010}

SFT-uri care nu fac obiectul unui acord de compensare între produse diferite – Valoarea expu
nerii indicatorului efectului de levier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al expunerilor aferente SFT-urilor, în cazul în care
acestea nu fac obiectul unui acord de compensare între produse diferite, astfel cum este definit la arti
colul 272 punctul 25 din CRR.

{060;020}

SFT-uri care nu fac obiectul unui acord de compensare între produse diferite – Active ponde
rate la risc
Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor în ceea ce privește riscul de credit și riscul de contra
parte pentru SFT-uri, astfel cum sunt calculate în temeiul părții a treia titlul II din CRR, inclusiv extra
bilanțiere, în cazul în care aceste operațiuni nu fac obiectul unui acord de compensare între produse
diferite, astfel cum este definit la articolul 272 punctul 25 din CRR
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Cuantumurile expunerilor rezultate din tratamentul suplimentar al instrumentele financiare
derivate de credit – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
Această celulă corespunde diferenței dintre {LRCalc;130;010} și {LRCalc;140;010}.

{070;010}

Alte active din portofoliul de tranzacționare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de le
vier
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor raportate în {LRCalc;190;010}, fără
elementele din afara portofoliului de tranzacționare.

{070;020}

Alte active din portofoliul de tranzacționare – Active ponderate la risc
Cerințele de fonduri proprii înmulțite cu 12,5 pentru elementele care intră sub incidența părții a treia
titlul IV din CRR.

{080;010}

Obligațiuni garantate („covered bonds”) – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
– Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri sub formă de
obligațiuni garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 129 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{080;020}

Obligațiuni garantate („covered bonds”) – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier
– Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri sub formă de
obligațiuni garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 161 alineatul (1) litera (d) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{080;030}

Obligațiuni garantate („covered bonds”) – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abor
dării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri sub formă de obligațiuni
garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 129 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{080;040}

Obligațiuni garantate („covered bonds”) – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abor
dării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri sub formă de obligațiuni
garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 161 alineatul (1) litera (d) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{090,010}

Expuneri tratate ca suverane – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri
în cadrul abordării standardizate
Suma celulelor de la {100,010} până la {130,010}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{090;020}

Expuneri tratate ca suverane – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri
în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Suma celulelor de la {100,020} până la {130,020}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{090;030}

Expuneri tratate ca suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standar
dizate
Suma celulelor de la {100,030} până la {130,030}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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Expuneri tratate ca suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate
pe modele interne de rating
Suma celulelor de la {100,040} până la {130,040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{100;010}

Administrații centrale și bănci centrale – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier –
Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații centrale sau bănci centrale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 114 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{100;020}

Administrații centrale și bănci centrale – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier –
Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații centrale sau bănci centrale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (a)
din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{100;030}

Administrații centrale și bănci centrale – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordă
rii standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații cen
trale sau bănci centrale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 114 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{100;040}

Administrații centrale și bănci centrale – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordă
rii bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații cen
trale sau bănci centrale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{110;010}

Administrații regionale și autorități locale tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii in
dicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații regionale și autorități locale tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la artico
lul 115 alineatele (2) și (4) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{110;020}

Administrații regionale și autorități locale tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii in
dicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de ra
ting
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații regionale și autorități locale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a)
din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{110;030}

Administrații regionale și autorități locale tratate ca entități suverane – Active ponderate la
risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regio
nale și autorități locale tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 115 alineate
le (2) și (4) din CRR.

L 83/42

RO

Rând și
coloană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.3.2016

Referințe juridice și instrucțiuni

Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{110;040}

Administrații regionale și autorități locale tratate ca entități suverane – Active ponderate la
risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regio
nale și autorități locale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{120;020}

Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Va
loarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe mo
dele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci
de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 ali
neatul (3) literele (b) și (c) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{120;010}

Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Va
loarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci
de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 ali
neatul (2) și la articolul 118 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{120;030}

Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Ac
tive ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare
multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatul (2) și la
articolul 118 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{120;040}

Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Ac
tive ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare
multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) lite
rele (b) și (c) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{130;010}

Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii indicatorului efec
tului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități
din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatul (4) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{130;020}

Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii indicatorului efec
tului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de enti
tăți din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a) din CRR.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{130;030}

Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în
cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul
public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatul (4) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{130;040}

Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în
cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul
public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{140;010}

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații interna
ționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expu
nerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Suma celulelor de la {150,010} până la {170,010}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{140;020}

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații interna
ționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expu
nerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne
de rating
Suma celulelor de la {150,020} până la {170,020}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{140;030}

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații interna
ționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponde
rate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Suma celulelor de la {150,030} până la {170,030}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{140;040}

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații interna
ționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponde
rate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Suma celulelor de la {150,040} până la {170,040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{150;010}

Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea
expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute
la articolul 115 alineatele (1), (3) și (5) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea
expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele in
terne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de admi
nistrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute
la articolul 147 alineatul (4) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{150;030}

Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Active
ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regio
nale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la artico
lul 115 alineatele (1), (3) și (5) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{150;040}

Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Active
ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regio
nale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la artico
lul 147 alineatul (4) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{160;010}

Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii
indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci
de dezvoltare multilaterală, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatele (1) și (3) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{160;020}

Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii
indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de ra
ting
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci
de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la arti
colul 147 alineatul (4) litera (c) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{160;030}

Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate
la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare
multilaterală, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatele (1) și (3) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{160;040}

Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate
la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare
multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alinea
tul (4) litera (c) din CRR.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{170;010}

Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii indi
catorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități
din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatele (1), (2), (3) și (5) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{170;020}

Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii indi
catorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități
din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147
alineatul (4) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{170;030}

Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc
– Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul
public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatele (1), (2), (3) și (5) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{170;040}

Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc
– Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul
public care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4)
litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{180;010}

Instituții – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării
standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de institu
ții, astfel cum sunt prevăzute la articolele 119-121 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{180;020}

Instituții – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării
bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de institu
ții, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (b) din CRR, și care nu reprezintă ex
puneri sub formă de obligațiuni garantate conform articolului 161 litera (d) din CRR și nu se înca
drează la articolul 147 alineatul (4) literele (a)-(c) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{180;030}

Instituții – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum
sunt prevăzute la articolele 119-121 din CRR.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{180;040}

Instituții – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne
de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (b) din CRR, nu reprezintă expuneri sub formă de
obligațiuni garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 161 litera (d) din CRR, și nu se încadrează
la articolul 147 alineatul (4) literele (a)-(c) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{190;010}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Valoarea expunerii indicatorului
efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri garantate cu
ipoteci asupra bunurilor imobile, astfel cum sunt prevăzute la articolul 124 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{190;020}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Valoarea expunerii indicatorului
efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel
cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garan
tate cu ipoteci asupra bunurilor imobile, în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din
CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{190;030}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri garantate cu ipoteci asupra
bunurilor imobile, astfel cum sunt prevăzute la articolul 124 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{190;040}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevă
zute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci
asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{200;010}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Valoarea expunerii indicatorului efec
tului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri garantate inte
gral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, astfel cum sunt prevăzute la articolul 125
din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Valoarea expunerii indicatorului efec
tului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel
cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garan
tate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a)
din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{200;030}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri garantate integral și pe de
plin cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, astfel cum sunt prevăzute la articolul 125 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{200;040}

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevă
zute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci
asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{210;010}

Expuneri de tip retail; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expu
neri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{210;020}

Expuneri de tip retail; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expu
neri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri nu
sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) li
tera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{210;030}

Expuneri de tip retail; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării stan
dardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{210;040}

Expuneri de tip retail; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate
pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate
cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

L 83/48

RO

Rând și
coloană

{220;010}

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.3.2016

Referințe juridice și instrucțiuni

Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier –
Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail
față de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{220;020}

Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier –
Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă acestea sunt expuneri
față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în con
formitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{220;030}

Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării
standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail față de între
prinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{220;040}

Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării
bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de între
prinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu
articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{230;010}

Societăți; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul
abordării standardizate
Suma celulelor {240,010} și {250,010}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{230;020}

Societăți; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul
abordării bazate pe modele interne de rating
Suma celulelor {240,020} și {250,020}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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Societăți; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Suma celulelor {240,030} și {250,030}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{230;040}

Societăți; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele
interne de rating
Suma celulelor {240,040} și {250,040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{240;010}

Societăți financiare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul
abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR. Pentru completarea formularului
LR4, societăți financiare înseamnă societăți reglementate și nereglementate, altele decât instituțiile
menționate în {180;10}, a căror activitate principală constă în achiziționarea de participații sau în des
fășurarea uneia sau a mai multora dintre activitățile incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, pre
cum și întreprinderile definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile
menționate în {180;10}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{240;020}

Societăți financiare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul
abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste
expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 ali
neatul (1) litera (a) din CRR. Pentru completarea formularului LR4, societăți financiare înseamnă socie
tăți reglementate și nereglementate, altele decât instituțiile menționate în {180;10}, a căror activitate
principală constă în achiziționarea de participații sau în desfășurarea uneia sau a mai multora dintre
activitățile incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, precum și întreprinderile definite la articolul 4
alineatul (1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile menționate în {180;10}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{240;030}

Societăți financiare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR. Pentru completarea formularului LR4, societăți fi
nanciare înseamnă societăți reglementate și nereglementate, altele decât instituțiile menționate în
{180;10}, a căror activitate principală constă în achiziționarea de participații sau în desfășurarea uneia
sau a mai multora dintre activitățile incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, precum și întreprinde
rile definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile menționate în
{180;10}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{240;040}

Societăți financiare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele
interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu
sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) li
tera (a) din CRR. Pentru completarea formularului LR4, societăți financiare înseamnă societăți regle
mentate și nereglementate, altele decât instituțiile menționate în {180;10}, a căror activitate principală
constă în achiziționarea de participații sau în desfășurarea uneia sau a mai multora dintre activitățile
incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, precum și întreprinderile definite la articolul 4 alineatul
(1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile menționate în {180;10}.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{250;010}

Societăți nefinanciare; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expu
neri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
Suma celulelor {260,010} și {270,010}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{250;020}

Societăți nefinanciare; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expu
neri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă
aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199
alineatul (1) litera (a) din CRR.
Suma celulelor {260,020} și {270,020}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{250;030}

Societăți nefinanciare; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării stan
dardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinan
ciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
Suma celulelor {260,030} și {270,030}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{250;040}

Societăți nefinanciare; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării ba
zate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinan
ciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri
nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) li
tera (a) din CRR.
Suma celulelor {260,040} și {270,040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{260;010}

Expuneri față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în
cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți de tipul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{260;020}

Expuneri față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în
cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă acestea sunt expu
neri față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în
conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
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În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{260;030}

Expuneri față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardi
zate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți de tipul în
treprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{260;040}

Expuneri față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe
modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de între
prinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu
articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de „întreprindere mică sau mijlocie” este definită în conformitate cu
articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{270;010}

Expuneri, nu față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri
în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR, și care nu sunt raportate în {230;040}
și {250;040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{270;020}

Expuneri, nu față de IMM-uri – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri
în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de socie
tăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu
sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) li
tera (a) din CRR, și care nu sunt raportate în {230;040} și {250;040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{270;030}

Expuneri, nu față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării stan
dardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 122 din CRR, și care nu sunt raportate în {230;040} și {250;040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{270;040}

Expuneri, nu față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate
pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate
cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR, și
care nu sunt raportate în {230;040} și {250;040}.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
{280;010}

Expuneri în stare de nerambursare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Ex
puneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri în stare de ne
rambursare și se încadrează, prin urmare, la articolul 127 din CRR.

{280;020}

Expuneri în stare de nerambursare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Ex
puneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor încadrate în clasele de expuneri enume
rate la articolul 147 alineatul (2) din CRR, dacă s-a înregistrat o stare de nerambursare în conformitate
cu articolul 178 din CRR.

{280;030}

Expuneri în stare de nerambursare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării
standardizate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri în stare de nerambursare și
se încadrează, prin urmare, la articolul 127 din CRR.

{280;040}

Expuneri în stare de nerambursare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării
bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la artico
lul 147 alineatul (2) din CRR, dacă s-a înregistrat o stare de nerambursare în conformitate cu artico
lul 178 din CRR.

{290;010}

Alte expuneri; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în ca
drul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor încadrate în clasele de expuneri enume
rate la articolul 112 literele (k), (m), (n), (o), (p) și (q) din CRR.
Instituțiile raportează activele care sunt deduse din fondurile proprii (de exemplu, imobilizările necor
porale), dar nu pot fi clasificate altfel, chiar dacă o astfel de clasificare nu este necesară pentru determi
narea cerințelor de fonduri proprii bazate pe risc în coloanele {*; 030} și *; 040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{290;020}

Alte expuneri; din care – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în ca
drul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor încadrate în clasele de expuneri enume
rate la articolul 147 alineatul (2) literele (e), (f) și (g) din CRR.
Instituțiile raportează activele care sunt deduse din fondurile proprii (de exemplu, imobilizările necor
porale), dar nu pot fi clasificate altfel, chiar dacă o astfel de clasificare nu este necesară pentru determi
narea cerințelor de fonduri proprii bazate pe risc în coloanele {*; 030} și *; 040}.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{290;030}

Alte expuneri; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea ponderată la risc a expunerii activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la artico
lul 112 literele (k), (m), (n), (o), (p) și (q) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{290;040}

Alte expuneri; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe mo
dele interne de rating
Valoarea ponderată la risc a expunerii activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la artico
lul 147 alineatul (2) literele (e), (f) și (g) din CRR.
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Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{300;010}

Expuneri din securitizare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în
cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri din securiti
zare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 112 litera (m) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{300;020}

Expuneri din securitizare – Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier – Expuneri în
cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri din securiti
zare,astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (f) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{300;030}

Expuneri din securitizare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardi
zate
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri din securitizare, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 112 litera (m) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{300;040}

Expuneri din securitizare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe
modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri din securitizare, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (f) din CRR.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{310;010}

Finanțarea comerțului (element memorandum); din care – Valoarea expunerii indicatorului
efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor bilanțiere care se referă la darea cu
împrumut către un exportator sau un importator de bunuri sau servicii prin intermediul creditelor de
import sau de export și la operațiuni similare.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{310;020}

Finanțarea comerțului (element memorandum); din care – Valoarea expunerii indicatorului
efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor bilanțiere care se referă la darea
cu împrumut către un exportator sau un importator de bunuri sau servicii prin intermediul creditelor
de import sau de export și la operațiuni similare.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{310;030}

Finanțarea comerțului (element memorandum); din care – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării standardizate
Valoarea ponderată la risc a expunerii elementelor bilanțiere care se referă la darea cu împrumut către
un exportator sau un importator de bunuri sau servicii prin intermediul creditelor de import sau de
export și la operațiuni similare.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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Finanțarea comerțului (element memorandum); din care – Active ponderate la risc – Expuneri
în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii elementelor bilanțiere care se referă la darea cu împrumut că
tre un exportator sau un importator de bunuri sau servicii prin intermediul creditelor de import sau
de export și la operațiuni similare.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{320;010}

În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Valoarea expunerii indicatoru
lui efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor bilanțiere care se referă la finanțarea
comerțului în cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor de export. Pentru completarea for
mularului LR4, schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la sprijinul oficial acordat
de guvern sau de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a exportului, sub formă de,
printre altele, credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobânzii (în cazul în care se
garantează o rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoarelor (credite și granturi),
asigurare a creditelor de export și garanții.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{320;020}

În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Valoarea expunerii indicatoru
lui efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul expunerii indicatorului efectului de levier al elementelor bilanțiere care se referă la finanța
rea comerțului în cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor de export. Pentru completarea
formularului LR4, schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la sprijinul oficial acor
dat de guvern sau de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a exportului, sub formă
de, printre altele, credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobânzii (în cazul în care
se garantează o rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoarelor (credite și gran
turi), asigurare a creditelor de export și garanții.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{320;030}

În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Active ponderate la risc – Ex
puneri în cadrul abordării standardizate
Valoarea ponderată la risc a expunerii elementelor bilanțiere care se referă la finanțarea comerțului în
cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor de export. Pentru completarea formularului LR4,
schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la sprijinul oficial acordat de guvern sau
de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a exportului, sub formă de, printre altele,
credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobânzii (în cazul în care se garantează o
rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoarelor (credite și granturi), asigurare a
creditelor de export și garanții.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.

{320;040}

În cadrul schemei oficiale de asigurare a creditelor de export – Active ponderate la risc – Ex
puneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Cuantumul ponderat la risc al expunerii elementelor bilanțiere care se referă la finanțarea comerțului
în cadrul unei scheme oficiale de asigurare a creditelor de export. Pentru completarea formularului
LR4, schema oficială de asigurare a creditelor de export se referă la sprijinul oficial acordat de guvern
sau de o altă entitate, cum ar fi o agenție oficială de creditare a exportului, sub formă de, printre al
tele, credite/finanțări directe, refinanțări, subvenționare a ratei dobânzii (în cazul în care se garantează
o rată fixă a dobânzii pe toată durata creditului), finanțare a ajutoarelor (credite și granturi), asigurare
a creditelor de export și garanții.
Instituțiile raportează valoarea obținută după scăderea expunerilor aflate în stare de nerambursare.
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31. În acest formular se colectează date suplimentare pentru clasificarea activităților instituției și a normelor pentru
care a optat aceasta.
Rând și
coloană

{010;010}

Instrucțiuni

Structura juridică a instituției
Instituția indică în această celulă în care dintre următoarele categorii se încadrează din punctul de ve
dere al structurii sale juridice:
— Societate pe acțiuni
— Societate mutuală/cooperativă
— Altă societate, nu pe acțiuni

{020;010}

Tratamentul instrumentelor financiare derivate
Instituția indică în această celulă conform căreia dintre următoarele categorii de norme tratează instru
mentele financiare derivate:
— Metoda expunerii inițiale
— Metoda marcării la piață

{040;010}

Tipul instituției
Instituția indică în această celulă în care dintre următoarele categorii se încadrează din punctul de ve
dere al tipului său de activitate:
— Bancă universală (bancă de retail/comercială și de investiții)
— Bancă de retail/comercială
— Bancă de investiții
— Creditor specializat”

