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Ghidul final
De ghid revizuit cu privire la detalierea indicatorilor de importanță
sistemică globală și publicarea lor

DE GHID REVIZUIT CU PRIVIRE LA DETALIEREA INDICATORILOR DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ
GLOBALĂ ȘI PUBLICAREA LOR

Statutul prezentului ghid
1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr.
1093/2010 1. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a
respecta orientările.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în
cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari sau privind modul în care ar trebui aplicat
dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum
sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se
conformeze și să îl integreze în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului
legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care anumite puncte
din cuprinsul documentului sunt adresate în primul rând instituțiilor.

Cerințe de raportare
3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile
competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze
prezentului ghid sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la 02.05.2016. În absenţa unei
notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat.
Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE la adresa
compliance@eba.europa.eu , cu mențiunea „EBA/GL/2016/01”. Notificările trebuie trimise de
persoane care au autoritatea de a raporta cu privire la respectarea ghidului în numele autorităților
competente. Orice schimbare cu privire la starea de conformare trebuie adusă, de asemenea, la
cunoștința ABE.
4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).
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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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Titlul I – Obiect, domeniu de aplicare și definiții
1. Ghidul se referă la
(a) precizarea indicatorilor („indicatori”) pentru anul 2016, care sunt prevăzuți în Regulamentul (UE)
nr. 1222/2014 modificat; și la
(b) raportarea datelor (indicatori și date auxiliare utilizate pentru identificarea G-SII), precum și la
publicarea anuală a valorilor indicatorilor.
2. Ghidul se aplică (i) instituțiilor-mamă din UE, societăților financiare holding-mamă din UE,
societăților financiare holding mixte-mamă din UE și instituțiilor care nu sunt filiale ale unei
instituții-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți
financiare holding mixte-mamă din UE (entități relevante) cu un indicator de măsură la expunerea la
efectul de levier financiar de peste 200 de miliarde de euro, utilizând un curs valutar adecvat, ce ia în
considerare cursul valutar de referință publicat de Banca Centrală Europeană, aplicabil la sfârșitul
anului financiar și standardele internaționale, precum și (ii) autorităților competente, în sensul
articolului 4 alineatul (1) punctul (40) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, incluzând Banca Centrală
Europeană cu privire la aspecte legate de sarcinile conferite prin Regulamentul (UE) nr 1024/2013.

Titlul II - Precizarea datelor pentru identificarea G-SII
3. La determinarea scorului entităților relevante pe baza indicatorilor, autoritățile relevante trebuie să
aplice precizările de date din anexa la prezentul ghid. La raportarea datelor, entitățile relevante
trebuie să urmeze instrucțiunile publicate pe site-ul ABE.
4. Autoritățile competente trebuie să aplice datele auxiliare (secțiunile 14 și 15 din anexă) pentru a-și
susține procesul de evaluare în vederea supravegherii în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din
Regulamentul (UE) nr. 1222/2014 modificat și, cu maximă diligență, elementele din memorandum
(secțiunile 16 - 20 din anexă) pentru a îmbunătăți calitatea datelor și a contribui la dezvoltarea viitoare
a metodologiei de identificare. Elementele din memorandum trebuie să fie completate de comentarii
cu privire la calitatea și disponibilitatea datelor, dacă este cazul.

Titlul III – Cerințe privind publicarea informațiilor de către instituții
5. Autoritățile competente trebuie să se asigure că entitățile relevante raportează datele (indicatori și
date auxiliare) autorităților relevante și publică anual datele și valorile indicatorilor de la secțiunile 1 13 din anexă în conformitate cu metodologia de identificare prevăzută la articolul 131 din Directiva
2013/36/UE.
6. Autoritățile competente trebuie să se asigure că prezentarea se face folosind modelul electronic
publicat în acest scop pe site-ul ABE și în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare
adoptate în temeiul articolului 441 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu anexa la prezentul ghid.
Entitățile relevante trebuie să facă publice informațiile de sfârșit de an financiar nu mai târziu de patru
luni după fiecare sfârșit de exercițiu financiar. Autoritățile competente pot permite entităților
relevante, al căror sfârșit de exercițiu financiar nu coincide cu data de 31 decembrie, să raporteze
valorile indicatorilor în funcție de poziția lor financiară apropiată de 31 decembrie. Publicarea
informațiilor nu trebuie, în orice caz, făcută mai târziu de 31 iulie.
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7. Autoritățile competente trebuie să se asigure că datele sunt identice cu cele prezentate Comitetului
de la Basel pentru supraveghere bancară, dacă este cazul.

Titlul IV – Comunicarea valorilor prezentate ale indicatorilor
8. Entitățile relevante trebuie să publice modelele lor individuale pe site-urile lor. În măsura în care este
posibil, aceste modele trebuie, de asemenea, incluse în documentul care conține informațiile solicitate
în conformitate cu partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 sau trebuie
făcută o trimitere în acest document către site-ul pe care sunt publicate modelele.
9. Autoritățile competente trebuie să transmită ABE valorile datelor, inclusiv ale datelor auxiliare, atunci
când acestea sunt făcute publice în formatul cerut de standardele tehnice de punere în aplicare
adoptate în temeiul articolului 441 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în scopuri de centralizare pe
site-ul ABE. ABE nu va publica datele auxiliare.

Titlul V – Dispoziții finale și punerea în aplicare
10. Prezentul ghid se aplică după data publicării în toate limbile UE.
11. Ghidul privind publicarea indicatorilor de importanță sistemică globală din 5 iunie 2014
(EBA/GL/2014/02) se abrogă.
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Anexa
Model
Date bancare generale
Secțiunea 1 - Informații generale
a. Informații generale furnizate de autoritatea de supraveghere relevantă:

Răspuns

(1) Codul de țară
(2) Denumirea băncii
(3) Data raportării (aaaa-ll-zz)
(4) Moneda de raportare
(5) Cursul de schimb al euro
(6) Data transmiterii (aaaa-ll-zz)

b. Informații generale furnizate de instituția de raportare:
(1) Unitatea de raportare
(2) Standardul de contabilitate
(3) Data publicării (aaaa-ll-zz)
(4) Limba publicării
(5) Adresa web de publicare

Indicatori de dimensiune
Secțiunea 2 - Expuneri totale
a. Instrumente financiare derivate

Valoare

(1) Expunerea față de contraparte a contractelor privind instrumentele
financiare derivate
(2) Valoarea noțională plafonată a instrumentelor derivate pe riscul de credit
(3) Expunerea viitoare potențială a contractelor privind instrumentele
financiare derivate

b. Operațiuni de finanțare cu titluri de valoare (SFT)
(1) Valoarea ajustată brută a SFT
(2) Expunerea față de contraparte a SFT

c. Alte active
d. Valoarea noțională brută a elementelor extrabilanțiere
(1) Elemente supuse unui factor de conversie a creditului (CCF) de 0 %
(2) Elemente supuse unui CCF de 20 %
(3) Elemente supuse unui CCF de 50 %
(4) Elemente supuse unui CCF de 100 %

e. Ajustări de reglementare
f. Indicator de expuneri totale (expuneri totale înainte de ajustările de
reglementare) [suma rubricilor 2.a.(1) - 2.c, plus 0,1 înmulțit cu 2.d.(1), 0,2
înmulțit cu 2.d.(2), 0,5 înmulțit cu 2.d.(3) și 2.d.(4)]
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Indicatori de interconectivitate
Secțiunea 3 - Active din cadrul sistemului financiar
a. Fonduri depozitate la alte instituții financiare sau împrumutate acestora

Valoare

(1) Certificate de depozit

b. Parte neutilizată din liniile de credit angajate acordate altor instituții
financiare
c. Dețineri de titluri de valoare emise de alte instituții financiare:
(1) Titluri de datorie garantate
(2) Titluri de datorie cu rang prioritar negarantate
(3) Titluri de datorie subordonate
(4) Titluri pe termen scurt
(5) Titluri de valoare de tip participație
(6) Poziții scurte compensatorii legate de deținerile de titluri de valoare de tip
participație specifice incluse la rubrica 3.c.(5)

d. Expunere curentă pozitivă netă a operațiunilor de finanțare prin titluri de
valoare cu alte instituții financiare
e. Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții financiare cu
o valoare justă pozitivă netă:
(1) Valoarea justă pozitivă netă
(2) Expunerea potențială viitoare

f. Indicator de active din cadrul sistemului financiar [suma rubricilor 3.a, 3.b3.c. (5), 3.d, 3.e.(1) și 3.e.(2), minus 3.c. (6)]
Secțiunea 4 - Datorii din cadrul sistemului financiar
a. Fonduri depozitate de către sau împrumutate de la alte instituții
financiare

Valoare

(1) Depozite datorate unor instituții depozitare
(2) Depozitele datorate unor instituții financiare nedepozitare
(3) Împrumuturi obținute de la alte instituții financiare

b. Parte neutilizată din liniile de credit angajate obținute de la alte instituții
financiare
c. Expunere curentă negativă netă a operațiunilor de finanțare prin titluri de
valoare cu alte instituții financiare
d. Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții financiare cu
o valoare justă negativă netă:
(1) Valoarea justă negativă netă
(2) Expunerea potențială viitoare

e. Indicator de datorii din cadrul sistemului financiar [suma rubricilor 4.a.(1)4.d.(2)]
Secțiunea 5 - Titluri de valoare în circulație
a. Titluri de datorie garantate
b. Titluri de datorie cu rang prioritar negarantate
c. Titluri de datorie subordonate
d. Titluri pe termen scurt
e. Certificate de depozit

Valoare
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f. Fonduri proprii de bază
g. Acțiuni preferențiale și orice alte forme de finanțare subordonată care nu
sunt incluse la rubrica 5.c.
h. Indicator de titluri de valoare în circulație (suma rubricilor 5.a-5.g)

Indicatori privind
financiare

posibilitatea

de

substituire/infrastructura

instituției

Secțiunea 6 - Plăți efectuate în anul de raportare (cu excepția plăților din
cadrul grupului)
a. Dolari australieni (AUD)
b. Reali (BRL)
c. Dolari canadieni (CAD)
d. Franci elvețieni (CHF)
e. Yuani renminbi (CNY)
f. Euro (EUR)
g. Lire sterline (GBP)
h. Dolari din Hong Kong (HKD)
i. Rupii indiene (INR)
j. Yeni (JPY)
k. Coroane suedeze (SEK)
l. Dolari americani (USD)
m. Indicator al activității de plăți (suma rubricilor 6.a-6.l)

Valoare

Secțiunea 7 - Active în custodie
a. Indicator de active în custodie

Valoare

Secțiunea 8 - Tranzacții subscrise pe piețele titlurilor de datorie și de capital
a. Activitate de subscriere a titlurilor de capital
b. Activitate de subscriere a titlurilor de datorie
c. Indicator al activității de subscriere (suma rubricilor 8.a și 8.b)

Valoare

Indicatori de complexitate
Secțiunea 9 - Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate
extrabursiere
a. Instrumente financiare derivate extrabursiere compensate printr-o
contraparte centrală
b. Instrumente financiare derivate extrabursiere decontate prin acorduri
bilaterale
c. Indicator al instrumentelor financiare derivate extrabursiere (suma
rubricilor 9.a și 9.b)
Secțiunea 10 - Titluri de valoare disponibile pentru tranzacționare și

Valoare

Valoare
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vânzare
a. Titluri de valoare deținute pentru tranzacționare (HFT)
b. Titluri de valoare disponibile pentru vânzare (AFS)
c. Titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru
vânzare care respectă definiția activelor de nivel 1
d. Titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru
vânzare care respectă definiția activelor de nivel 2, cu ajustări
e. Indicator al titlurilor de valoare deținute în vederea tranzacționării și
disponibile pentru vânzare (suma rubricilor 10.a și 10.b, minus suma rubricilor
10.c și 10.d)
Secțiunea 11 - Active de nivel 3
a. Indicator al activelor de nivel 3 (active evaluate în scopul contabilizării
folosind datele de măsurare de nivelul 3)

Valoare

Indicatori privind activitatea interjurisdicțională
Secțiunea 12 - Creanțe interjurisdicționale
a. Indicator de creanțe interjurisdicționale (creanțe externe evaluate pe baza
riscului final)

Valoare

Secțiunea 13 - Datorii interjurisdicționale
a. Datorii externe (cu excepția instrumentelor financiare derivate și a
datoriilor locale în monedă locală)

Valoare

Orice datorii externe referitoare la birourile aferente incluse la rubrica 13.a.

b. Datorii locale în monedă locală (fără activitatea instrumentelor financiare
derivate)
c. Indicator de datorii transfrontaliere [suma rubricilor 13.a și 13.b, minus
13.a.(1)]

Date auxiliare
Secțiunea 14 - Indicatori auxiliari
a. Total datorii
b. Finanțare de tip retail
c. Rata de dependență de finanțarea interbancară (diferența dintre rubricile
14.a și 14.b, împărțită la 14.a)
d. Total venituri brute
e. Total venituri nete
f. Venituri nete externe
g. Valoarea brută a creditării de numerar și valoarea justă brută a titlurilor de
valoare împrumutate în cadrul tranzacțiilor de finanțare prin titluri (SFT)
h. Valoarea brută a creditării de numerar și valoarea justă brută a titlurilor de
valoare împrumutate în cadrul operațiunilor de finanțare cu titluri de valoare
i. Valoarea justă pozitivă brută a operațiunilor cu instrumente financiare

Valoare
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derivate extrabursiere (OTC)
j. Valoarea justă negativă brută a operațiunilor cu instrumente financiare
derivate (OTC)
Valoare în unități
individuale
k. Număr de jurisdicții

Secțiunea 15 - Elemente auxiliare
e. Titluri de valoare deținute până la scadență
f. Plăți efectuate în anul de raportare

Valoare

(1) Pesos mexicani (MXN)
(2) Dolari neozeelandezi (NZD)
(3) Ruble rusești (RUB)

Elemente din memorandum
Secțiunea 16 - Elemente de dimensiune
a. Valoare contabilă pentru produse de asigurare diverse cu garanții minime,
incluzând reasigurarea
b. Valoare contabilă pentru produse de asigurare diverse cu garanții
minime, excluzând reasigurarea
c. Expuneri totale, inclusiv filiale de asigurare
d. Expuneri ale filialelor de asigurare:

Valoare

(1) Active bilanțiere de asigurare
(2) Expunerea viitoare potențială a contractelor privind instrumentele financiare
derivate pentru filialele de asigurare
(3) Angajamente revocabile necondiționat pentru filiale de asigurare
(4) Alte angajamente extrabilanțiere pentru filiale de asigurare
(5) Valoarea investițiilor în entitățile consolidate

Secțiunea 17 - Elemente de interconectivitate
a. Valoarea contabilă a titlurilor de capital pentru care nu este disponibil un
preț de piață
b. Certificate ale băncilor mutuale emise
c. Interes minoritar
d. Interconectivitate cu instituții care sunt strict intermediari de titluri de
valoare, active
e. Interconectivitate cu instituții care sunt strict intermediari de titluri de
valoare, pasive
f. Acreditive stand-by irevocabile acordate altor instituții financiare
g. Acreditive stand-by irevocabile obținute de la alte instituții financiare
h. Expunere curentă pozitivă netă a tranzacțiilor de finanțare prin titluri cu
alte instituții financiare (definiție revizuită)
i. Expunere curentă negativă netă a tranzacțiilor de finanțare prin titluri cu
alte instituții financiare (definiție revizuită)

Valoare
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j. Active din cadrul sistemului financiar, inclusiv filiale de asigurare
(1) Fonduri depozitate la alte instituții financiare sau împrumutate acestora
(2) Parte neutilizată din liniile de credit angajate acordate altor instituții
financiare
(3) Dețineri de titluri de valoare emise de alte instituții financiare
(4) Expunere curentă pozitivă netă a tranzacțiilor de finanțare prin titluri cu
alte instituții financiare
(5) Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții
financiare cu o valoare justă pozitivă netă

k. Datorii din cadrul sistemului financiar, inclusiv filialele de asigurări
(1) Fonduri depozitate de către sau împrumutate de la alte instituții
financiare
(2) Parte neutilizată din liniile de credit angajate obținute de la alte
instituții financiare
(3) Expunere curentă negativă netă a tranzacțiilor de finanțare prin titluri
cu alte instituții financiare
(4) Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții
financiare cu o valoare justă negativă netă

l. Titluri de valoare în circulație, inclusiv titluri de valoare emise de
filiale de asigurare

Secțiunea 18 - Elemente privind posibilitatea de substituire/infrastructura
instituției financiare
a. Plăți făcute prin corespondență pentru alte bănci

Valoare

(1) Dolari australieni (AUD)
(2) Reali (BRL)
(3) Dolari canadieni (CAD)
(4) Franci elvețieni (CHF)
(5) Yuani renminbi (CNY)
(6) Euro (EUR)
(7) Lire sterline (GBP)
(8) Dolari din Hong Kong (HKD)
(9) Rupii indiene (INR)
(10) Yeni (JPY)
(11) Coroane suedeze (SEK)
(12) Dolari americani (USD)
(13) Pesos mexicani (MXN)
(14) Dolari neozeelandezi (NZD)
(15) Ruble rusești (RUB)

b. Volum de tranzacționare a titlurilor de valoare emise de suverani
c. Volum de tranzacționare a titlurilor de valoare emise de alte entități din
sectorul public
d. Volum de tranzacționare a altor titluri cu venit fix
e. Volum de tranzacționare a acțiunilor cotate
f. Volum de tranzacționare a tuturor celorlalte titluri de valoare
g. Marja inițială depusă la contrapărțile centrale (CCP) în numele clienților
h. Marja inițială depusă la CCP pentru contul propriu al grupului de raportare
i. Contribuțiile la fondul de garantare la CCP
j. Alte facilități pentru CCP
k. Furnizarea de servicii de decontare în legătură cu tranzacții compensate la
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nivel central
Secțiunea 19 - Elemente de complexitate
a. Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate
extrabursiere (OTC), inclusiv filiale de asigurare
b. Titluri de valoare disponibile pentru tranzacționare și vânzare (AFS),
inclusiv filiale de asigurare
c. Active de nivel 3, inclusiv filiale de asigurare

Valoare

Secțiunea 20 - Elemente de activitate interjurisdicțională
a. Creanțele externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza
riscului final
b. Datorii externe evaluate pe baza riscului iminent (inclusiv instrumente
financiare derivate)

Valoare

(1) Datoriile externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza riscului
iminent

Secțiunea 21 – Elemente de finanțare pe termen scurt

Valoare

a. Finanțare garantată cuprinsă în rata de acoperire a necesarului de
lichiditate (LCR):
(1) Finanțare garantată cu active lichide de nivel 1
(2) Finanțare garantată cu active lichide de nivel 2A
(3) Finanțare garantată cu active lichide de nivel 2B
(4) Finanțare garantată de active lichide de calitate ridicată
(5) Titluri de valoare garantate de active, instrumente financiare
structurate, titluri pe termen scurt garantate cu active (ABCP), vehicule de
investiții și alte activități de finanțare similare
(6) Operațiuni swap pe garanții reale

b. Finanțare interbancară negarantată cuprinsă în rata de acoperire a
necesarului de lichiditate (LCR):
(1) Depozite operaționale din partea altor entități decât cele financiare
(2) Depozite operaționale din partea instituțiilor financiare
(3) Depozite neoperaționale din partea altor entități decât cele financiare
(4) Depozite neoperaționale din partea instituțiilor financiare și emiterea
de datorii negarantate

c. Finanțare garantată cuprinsă în indicatorul de finanțare stabilă netă
(NSFR):
(1) Finanțare garantată cu scadența la mai puțin de 6 luni
(2) Finanțare garantată cu scadența între 6 luni și 1 an

d. Finanțare interbancară negarantată cuprinsă în NSFR cu scadența la
mai puțin de 6 luni:
(1) Depozite operaționale din partea altor entități decât cele financiare
(2) Depozite operaționale din partea instituțiilor financiare
(3) Depozite neoperaționale și finanțare negarantată de tip non-depozit
din partea entităților nefinanciare
(4) Depozite neoperaționale și alte tipuri de finanțare interbancară din
partea instituțiilor financiare

f. Finanțare interbancară negarantată cuprinsă în NSFR cu scadența
între 6 luni și 1 an
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(1) Depozite operaționale din partea altor entități decât cele financiare
(2) Depozite operaționale din partea instituțiilor financiare
(3) Depozite neoperaționale și finanțare negarantată de tip non-depozit
din partea entităților nefinanciare
(4) Depozite neoperaționale și alte tipuri de finanțare interbancară din
partea instituțiilor financiare

Rezumatul verificărilor

Valoarea
indicatorului în
milioane de euro
Secțiunea 22 - Valorile indicatorilor
a. Secțiunea 2 - Indicatorul de expuneri totale
b. Secțiunea 3 - Indicatorul de active din cadrul sistemului financiar
c. Secțiunea 4 - Indicatorul de datorii din cadrul sistemului financiar
d. Secțiunea 5 - Indicatorul de titluri de valoare în circulație
e. Secțiunea 6 - Indicatorul activității de plăți
f. Secțiunea 7 - Indicatorul de active în custodie
g. Secțiunea 8 - Indicatorul activității de subscriere
h. Secțiunea 9 - Indicatorul de instrumente financiare derivate
extrabursiere (OTC)
i. Secțiunea 10 - Indicatorul de titluri de valoare disponibile pentru
tranzacționare și vânzare (AFS)
j. Secțiunea 11 - Indicatorul de active de nivel 3
k. Secțiunea 12 - Indicatorul de creanțe interjurisdicționale
l. Secțiunea 13 - Indicatorul de datorii interjurisdicționale
m. Alte secțiuni
(1) Secțiunea 1.a - Informații generale furnizate de autoritatea de
supraveghere
(2) Secțiunea 1.b - Informații generale furnizate de instituția de raportare
(3) Secțiunea 14 - Indicatori auxiliari
(4) Secțiunea 15 - Elemente auxiliare
(5) Secțiunea 16 - Elemente de dimensiune
(6) Secțiunea 17 - Elemente de interconectivitate
(7) Secțiunea
18
Elemente
privind
substituire/infrastructura instituției financiare
(8) Secțiunea 19 - Elemente de complexitate

posibilitatea

de

(9) Secțiunea 20 - Elemente de activitate interjurisdicțională
(10) Secțiunea 21 - Finanțare pe termen scurt
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