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REGULAMENTUL (UE) NR. 1256/2012 AL COMISIEI
din 13 decembrie 2012
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale
de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 7 și Standardul
Internațional de Contabilitate 32
(Text cu relevanță pentru SEE)

inadvertențe, s-a omis eliminarea punctului 13 din IFRS
7. Prezentul regulament trebuie să remedieze această
omisiune. Pentru a fi eficientă, dispoziția respectivă
trebuie să se aplice de la 1 iulie 2011. Aplicarea
retroactivă este necesară în vederea asigurării securității
juridice pentru emitenții în cauză.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parla
mentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în
special articolul 3 alineatul (1),

(4)

Consultarea cu Grupul de experți tehnici (TEG) al
Grupului consultativ european pentru raportarea
financiară (EFRAG) confirmă faptul că amendamentele
la IFRS 7 și IAS 32 îndeplinesc criteriile tehnice pentru
adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 1606/2002.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie
modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de reglementare
contabilă,

întrucât:
(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au
fost adoptate anumite standarde internaționale și inter
pretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 16 decembrie 2011, Consiliul pentru standardele
internaționale de contabilitate (IASB) a publicat amen
damente la Standardul Internațional de Raportare
Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare: Informații de
furnizat – Compensarea activelor financiare și a datoriilor
financiare și la Standardul Internațional de Contabilitate
(IAS) 32 Instrumente financiare: Prezentare Compensarea activelor financiare și a datoriilor finan
ciare. Scopul amendamentului la IFRS 7 este de a
solicita furnizarea unor informații cantitative supli
mentare, astfel încât utilizatorii să poată efectua o mai
bună comparare și reconciliere a informațiilor furnizate
conform IFRS și conform Principiilor Contabile General
Acceptate (Generally Accepted Accounting Principles GAAP) din Statele Unite ale Americii. În plus, IASB a
modificat IAS 32 pentru a oferi îndrumări suplimentare
în vederea reducerii inconsecvențelor în aplicarea stan
dardului în practică.

(3)

Amendamentele la IFRS 7 Instrumente financiare:
Prezentări de informații – Transferuri de active financiare
au fost adoptate prin Regulamentul (UE) nr. 1205/2011
al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a
anumitor standarde internaționale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește Standardul Internațional de Raportare Financiară
(IFRS) 7 (3), după ce au fost aprobate de Comitetul de
reglementare contabilă în iunie 2011. Însă, în urma unei

(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320, 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 305, 23.11.2011, p. 16

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după
cum urmează:
(1) Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 7
Instrumente financiare: Informații de furnizatse modifică astfel
cum se prevede în anexa la prezentul regulament;
(2) Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 32
Instrumente financiare: Prezentarese modifică în conformitate
cu amendamentele la IFRS 7, astfel cum se prevede în anexa
la prezentul regulament;
(3) IAS 32 Instrumente financiare: Prezentarese modifică astfel
cum se prevede în anexa la prezentul regulament;
(4) Titlul dinaintea punctului 13 și punctul 13 din IFRS 7 se
elimină în conformitate cu amendamentele la IFRS 7
Instrumente financiare: Prezentări de informații– Transferuri de
active financiare, adoptate prin Regulamentul (UE)
nr. 1205/2011.
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Articolul 2
(1)
Societățile aplică amendamentele menționate la articolul 1
punctele (1) și (2) de la data începerii primului lor exercițiu
financiar care debutează la 1 ianuarie 2013 sau ulterior.
(2)
Societățile aplică amendamentele menționate la articolul 1
punctul (3) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu
financiar care debutează la 1 ianuarie 2014 sau ulterior.

29.12.2012

(3)
Societățile aplică amendamentele menționate la articolul 1
punctul (4) de la data începerii primului lor exercițiu financiar
care debutează la 1 iulie 2011 sau ulterior.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE
IFRS 7

Amendamente la IFRS 7 Instrumente financiare: Informații de furnizat – Compensarea activelor
financiare și a datoriilor financiare

IAS 32

Amendamente la IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare – Compensarea activelor financiare și a
datoriilor financiare

„Reproducerea permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu
excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Informații suplimentare
pot fi obținute de la IASB, la adresa www.iasb.org”

L 360/147

RO

L 360/148

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Amendamente la IFRS 7 Instrumente financiare: Informații de furnizat
După punctul 13 se adaugă un titlu și punctele 13A-13F.
Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare
13A

Informațiile prevăzute la punctele 13B – 13E completează celelalte cerințe de informare din prezentul IFRS și
trebuie furnizate pentru toate instrumentele financiare recunoscute care sunt compensate în conformitate cu
punctul 42 din IAS 32. Aceste informații trebuie prezentate, de asemenea, pentru instrumentele financiare
recunoscute care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar, indi
ferent dacă sunt sau nu compensate în conformitate cu punctul 42 din IAS 32.

13B

O entitate trebuie să prezinte informații care să le permită utilizatorilor situațiilor sale financiare să evalueze
efectul real sau potențial al contractelor de compensare asupra poziției sale financiare. Aceasta include efectul real
sau potențial al drepturilor de compensare asociate activelor financiare recunoscute și datoriilor financiare
recunoscute ale entității care intră sub incidența punctului 13A.

13C

Pentru a îndeplini obiectivul de la punctul 13B, o entitate trebuie să prezinte, la sfârșitul perioadei de raportare,
următoarele informații cantitative separat pentru activele financiare recunoscute și datoriile financiare recu
noscute care intră sub incidența punctului 13A:
(a) valorile brute ale activelor financiare recunoscute și ale datoriilor financiare recunoscute;
(b) sumele care sunt compensate în conformitate cu criteriile de la punctul 42 din IAS 32 pentru a stabili
valorile nete prezentate în situația poziției financiare;
(c) valorile nete prezentate în situația poziției financiare;
(d) sumele care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar și care nu
sunt incluse la punctul 13C(b), inclusiv:
(i) sumele aferente instrumentelor financiare recunoscute care nu îndeplinesc unele sau toate criteriile de
compensare de la punctul 42 din IAS 32; și
(ii) sumele aferente garanțiilor financiare (inclusiv garanții în numerar); și
(e) valoarea netă după deducerea sumelor de la litera (d) din sumele de la litera (c) de mai sus.
Informațiile care trebuie furnizate conform acestui punct trebuie prezentate sub formă de tabel, separat pentru
activele financiare și datoriile financiare, cu excepția cazurilor în care un alt format este mai adecvat.

13D

Suma totală prezentată în conformitate cu punctul 13C(d) pentru un instrument nu poate depăși suma
prezentată în conformitate cu punctul 13C(c) pentru instrumentul respectiv.

13E

O entitate trebuie să includă în informațiile furnizate o descriere a drepturilor de compensare asociate activelor
financiare recunoscute și datoriilor financiare recunoscute ale entității care fac obiectul unor contracte de
compensare globală executorii sau al unor acorduri similare și care sunt prezentate în conformitate cu
punctul 13C(d), inclusiv a naturii drepturilor respective.

13F

În cazul în care informațiile prevăzute la punctele 13B – 13E sunt prezentate în mai multe note la situațiile
financiare, o entitate trebuie să facă trimiteri încrucișate între notele respective.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA
Se adaugă punctul 44R.
44R

Informații de furnizat – compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (Amendamente la IFRS 7), publicat în
decembrie 2011, a adăugat punctele IN9, 13A – 13F și B40 – B53. O entitate trebuie să aplice aceste
amendamente pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2013 sau după această dată și perioadele
intermediare din cadrul acestor perioade anuale. O entitate trebuie să prezinte informațiile cerute de aceste
amendamente retrospectiv.

După punctul B39 se adaugă titluri și punctele B40 - B53.
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Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare
(punctele 13A – 13F)
Domeniu de aplicare (punctul 13A)
B40

Informațiile prevăzute la punctele 13B – 13E sunt obligatorii pentru toate instrumentele financiare recunoscute
care sunt compensate în conformitate cu punctul 42 din IAS 32. În plus, instrumentele financiare intră sub
incidența cerințelor de informare de la punctele 13B – 13E în cazul în care fac obiectul unui contract de
compensare globală executoriu sau al unui acord similar care acoperă instrumente financiare și tranzacții
similare, indiferent dacă instrumentele financiare sunt compensate sau nu în conformitate cu punctul 42 din
IAS 32.

B41

Acordurile similare la care se face referire la punctele 13A și B40 includ acorduri de compensare a instru
mentelor derivate, acorduri-cadru globale de răscumpărare, acorduri-cadru globale de împrumut de valori
mobiliare și orice drepturi conexe asupra instrumentelor afectate garanțiilor financiare. Instrumentele financiare
și tranzacțiile similare menționate la punctul B40 includ instrumentele financiare derivate, acordurile de vânzare
și răscumpărare (repo), acordurile reverse repo, acordurile de luare și de dare cu împrumut de valori mobiliare.
Exemplele de instrumente financiare care nu intră sub incidența punctului 13A includ împrumuturile și depo
zitele clienților de la aceeași instituție (cu excepția cazului în care sunt compensate în situația poziției financiare)
și instrumentele financiare care fac doar obiectul unui contract de garanție.

Informații cantitative care trebuie prezentate pentru activele financiare recunoscute și datoriile financiare recunoscute care intră
sub incidența punctului 13A (punctul 13C)
B42

Instrumentele financiare prezentate în conformitate cu punctul 13C pot fi supuse unor cerințe diferite de
evaluare (de exemplu, o datorie legată de un acord de răscumpărare poate fi evaluată la costul amortizat, în
timp ce un instrument derivat va fi evaluat la valoarea justă). O entitate trebuie să includă instrumentele la
valorile recunoscute și să descrie eventualele diferențe de evaluare în prezentările de informații aferente.

Prezentarea valorilor brute ale activelor financiare recunoscute și ale datoriilor financiare recunoscute care intră sub incidența
punctului 13A [punctul 13C(a)]
B43

Valorile prevăzute la punctul 13C(a) se referă la instrumentele financiare recunoscute care sunt compensate în
conformitate cu punctul 42 din IAS 32. Valorile prevăzute la punctul 13C(a) se referă, de asemenea, la
instrumentele financiare recunoscute care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al
unui acord similar, indiferent dacă îndeplinesc sau nu criteriile de compensare. Cu toate acestea, informațiile a
căror prezentare este impusă de punctul 13C(a) nu se referă la sumele recunoscute ca urmare a unor acorduri de
garanție care nu întrunesc criteriile de compensare de la punctul 42 din IAS 32. În schimb, aceste sume trebuie
prezentate în conformitate cu punctul 13C(d).

Prezentarea sumelor care sunt compensate în conformitate cu criteriile de la punctul 42 din IAS 32 [punctul 13C(b)]
B44

Punctul 13C(b) prevede că entitățile trebuie să prezinte sumele compensate în conformitate cu punctul 42 din
IAS 32 pentru a stabili valorile nete prezentate în situația poziției financiare. Valorile activelor financiare
recunoscute și ale datoriile financiare recunoscute care fac obiectul compensării în temeiul aceluiași contract
vor fi prezentate atât în cadrul informațiilor referitoare la activele financiare, cât și în cadrul informațiilor
referitoare la datoriile financiare. Cu toate acestea, sumele prezentate (de exemplu, într-un tabel) se vor limita
la sumele care fac obiectul compensării. De exemplu, o entitate poate avea un activ derivat recunoscut și o
datorie derivată recunoscută care întrunesc criteriile de compensare de la punctul 42 din IAS 32. Dacă valoarea
brută a activului derivat este mai mare decât valoarea brută a datoriei derivate, tabelul cu informații referitoare la
activele financiare va include valoarea integrală a activului derivat [în conformitate cu punctul 13C(a)] și valoarea
integrală a datoriei derivate [în conformitate cu punctul 13C(b)]. În schimb, deși tabelul cu informații referitoare
la datoriile financiare va include valoarea integrală a datoriei derivate [în conformitate cu punctul 13C(a)],
valoarea activului derivat [în conformitate cu punctul 13C(b)] inclusă în tabelul respectiv va fi limitată la
valoarea datoriei derivate.

Informații privind valorile nete prezentate în situația poziției financiare [punctul 13C(c)]
B45

Dacă o entitate are instrumente care se încadrează în domeniul de aplicare al acestor prezentări de informații (așa
cum se precizează la punctul 13A), dar care nu îndeplinesc criteriile de compensare de la punctul 42 din IAS 32,
sumele care trebuie prezentate în conformitate cu punctul 13C(c) vor fi egale cu sumele care trebuie prezentate
în conformitate cu punctul 13C(a).

B46

Sumele care trebuie prezentate în conformitate cu punctul 13C(c) trebuie reconciliate cu valorile de la
elementele-rând individuale prezentate în situația poziției financiare. De exemplu, dacă o entitate stabilește că

L 360/149

RO

L 360/150

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

agregarea sau dezagregarea valorilor de la elementele-rând individuale din situația financiară furnizează informații
mai relevante, aceasta trebuie să reconcilieze sumele agregate sau dezagregate prezentate în conformitate cu
punctul 13C(c) cu sumele de la elementele-rând individuale prezentate în situația poziției financiare.

Prezentarea sumelor care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar și care nu
sunt incluse la punctul 13C(b) [punctul 13C(d)]
B47

Punctul 13C(d) prevede că entitățile trebuie să prezinte sumele care fac obiectul unui contract de compensare
globală executoriu sau al unui acord similar și care nu sunt incluse la punctul 13C(b). Punctul 13C(d)(i) se referă
la sumele aferente instrumentelor financiare recunoscute care nu îndeplinesc unele sau toate criteriile de
compensare de la punctul 42 din IAS 32 [de exemplu, drepturi de compensare curente care nu îndeplinesc
criteriul de la punctul 42(b) din IAS 32 sau drepturi de compensare condiționale care sunt executorii și pot fi
exercitate numai în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau numai în caz de insolvență sau faliment al unuia dintre
parteneri].

B48

Punctul 13C(d)(ii) se referă la sumele aferente garanțiilor financiare, inclusiv garanțiilor în numerar, atât primite,
cât și constituite. O entitate trebuie să prezinte valoarea justă a instrumentelor financiare care au fost constituite
sau primite ca garanție. Sumele prezentate în conformitate cu punctul 13C(d)(ii) trebuie să se refere la garanțiile
efective primite sau constituite și nu la eventualele datorii sau creanțe rezultate recunoscute în vederea restituirii
sau a recuperării unei astfel de garanții.

Limite ale sumelor prezentate conform punctului 13C(d) (punctul 13D)
B49

Pentru prezentarea sumelor în conformitate cu punctul 13C(d), o entitate trebuie să ia în considerare efectele
supragarantării pentru fiecare instrument financiar. În acest scop, entitatea trebuie, în primul rând, să deducă
sumele prezentate în conformitate cu punctul 13C(d)(i) din suma prezentată în conformitate cu punctul 13C(c).
Entitatea trebuie să limiteze apoi sumele prezentate în conformitate cu punctul 13C(d)(ii) la suma rămasă
conform punctului 13C(c) pentru instrumentul financiar corespondent. Cu toate acestea, dacă drepturile de
garanție pot fi exercitate asupra mai multor instrumente financiare, aceste drepturi pot fi incluse în cadrul
informațiilor furnizate în conformitate cu punctul 13D.

Descrierea drepturilor de compensare care fac obiectul unor contracte de compensare globală executorii și acorduri similare
(punctul 13E)
B50

O entitate trebuie să descrie tipurile de drepturi de compensare și acorduri similare prezentate în conformitate cu
punctul 13C(d), inclusiv natura drepturilor respective. De exemplu, o entitate trebuie să descrie drepturile sale
condiționale. Pentru instrumentele care fac obiectul unor drepturi de compensare care nu sunt condiționate de
un eveniment viitor, dar care nu îndeplinesc celelalte criterii de la punctul 42 din IAS 32, entitatea trebuie să
descrie motivul sau motivele pentru care nu sunt îndeplinite criteriile. Pentru garanțiile financiare primite sau
constituite, entitatea trebuie să descrie condițiile acordului de garanție (de exemplu, atunci când garanția este
supusă unor restricții).

Prezentarea informațiilor pe tip de instrument financiar sau pe partener
B51

Informațiile cantitative prevăzute la punctul 13C literele (a) – (e) pot fi grupate în funcție de tipul de instrument
financiar sau de tranzacție (de exemplu, instrumente derivate, acorduri repo și reverse repo sau acorduri de dare
sau luare cu împrumut de valori mobiliare).

B52

Alternativ, o entitate poate grupa informațiile cantitative prevăzute la punctul 13C literele (a) – (c) în funcție de
tipul de instrument financiar și informațiile cantitative prevăzute la punctul 13C literele (c) – (e) în funcție de
partener. În cazul în care o entitate furnizează informațiile solicitate în funcție de partener, entitatea nu este
obligată să identifice partenerii nominal. Cu toate acestea, desemnarea partenerilor (partenerul A, partenerul B,
partenerul C etc.) trebuie să fie consecventă de la un an la altul pentru anii prezentați, în scopul menținerii
comparabilității. Trebuie avute în vedere și informațiile calitative, astfel încât să poată fi furnizate informații
suplimentare despre tipurile de parteneri. Atunci când prezentarea sumelor de la punctul 13C literele (c) – (e)
este efectuată în funcție de partener, sumele care, luate individual, sunt semnificative în ceea ce privește totalul
sumelor aferente unui partener trebuie prezentate separat, iar celelalte sume aferente partenerului care, luate
individual, sunt nesemnificative vor fi agregate pe un singur element-rând.

Altele
B53

Informațiile specifice prevăzute la punctele 13C – 13E sunt cerințe minime. Pentru a realiza obiectivul de la
punctul 13B, o entitate poate fi nevoită să le completeze cu informații suplimentare (calitative), în funcție de
dispozițiile contractelor de compensare globală executorii și ale acordurilor conexe, inclusiv de natura drepturilor
de compensare, și în funcție de efectul real sau potențial al acestora asupra poziției financiare a entității.
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Anexă
Amendament la IAS 32 Instrumente financiare: prezentare
Se modifică punctul 43.
43

Prezentul standard prevede prezentarea activelor și a datoriilor financiare pe o bază netă atunci când, procedând
astfel, se obține o reflectare a fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate din decontarea a două sau mai multe
instrumente financiare separate. Când o entitate are dreptul de a încasa sau de a plăti o singură sumă netă și
intenționează să facă acest lucru, ea are, de fapt, un singur activ financiar sau o singură datorie financiară. În alte
circumstanțe, activele financiare și datoriile financiare sunt prezentate separat unele de celelalte conform carac
teristicilor lor de resurse sau obligații ale entității. O entitate trebuie să prezinte informațiile cerute la punctele
13B – 13E din IFRS 7 pentru instrumentele financiare recunoscute care intră sub incidența punctului 13A din
IFRS 7.

Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare
Amendamente la IAS 32 Instrumente financiare: prezentare
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII
Se adaugă punctul 97L.
97L

Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (Amendamente la IAS 32), publicat în decembrie 2011, a
eliminat punctul AG38 și a adăugat punctele AG38A – AG38F. O entitate trebuie să aplice aceste modificări
pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. O entitate trebuie să aplice aceste
amendamente retrospectiv. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste modificări de
la o dată anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și trebuie, de asemenea, să prezinte informațiile
prevăzute în Informații de furnizat – compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (amendamente la IFRS 7),
publicat în decembrie 2011.

Îndrumări de aplicare
Imediat după titlul „Compensarea unui activ financiar și a unei datorii financiare (punctele 42–50)”, se elimină punctul
AG38. Se adaugă titluri și punctele AG38A–AG38F.
Criteriul ca o entitate să aibă „în mod curent […] dreptul legal de a compensa valorile recunoscute”
[punctul 42(a)]
AG38A Un drept de compensare poate fi disponibil în mod curent sau poate fi condiționat de un eveniment viitor (de
exemplu, dreptul poate fi declanșat sau exercitat numai în cazul apariției unor evenimente viitoare, cum ar fi
neîndeplinirea obligațiilor, insolvența sau falimentul unuia dintre parteneri). Chiar dacă dreptul de compensare nu
este condiționat de un eveniment viitor, acesta poate fi exercitat din punct de vedere juridic numai în cursul
desfășurării normale a activității sau în caz de neîndeplinire a obligațiilor, de insolvență sau faliment al unuia sau
al tuturor partenerilor.
AG38B Pentru a îndeplini criteriul de la punctul 42(a), o entitate trebuie să aibă în mod curent un drept legal de
compensare. Aceasta înseamnă că dreptul de compensare:
(a) nu trebuie să fie condiționat de un eveniment viitor; și
(b) trebuie să fie exercitabil din punct de vedere juridic în toate situațiile următoare:
(i) în cursul desfășurării normale a activității;
(ii) în caz de neîndeplinire a obligațiilor; și
(iii) în caz de insolvență sau faliment
al entității și al tuturor partenerilor.
AG38C Natura și amploarea dreptului de compensare, inclusiv eventualele condiții legate de exercitarea acestuia și
menținerea sau nu a dreptului în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de insolvență sau faliment pot varia
de la o jurisdicție la alta. În consecință, nu se poate presupune că dreptul de compensare este în mod automat
disponibil în afara desfășurării normale a activității. De exemplu, legislația în materie de insolvență sau faliment
dintr-o jurisdicție poate interzice sau restricționa dreptul de compensare în caz de faliment sau insolvență în
anumite circumstanțe.
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AG38D Dispozițiile aplicabile relațiilor dintre părți (de exemplu, prevederile contractuale, legile care reglementează
contractul sau legile în materie de neîndeplinire a obligațiilor, insolvență sau faliment aplicabile părților)
trebuie examinate pentru a stabili dacă dreptul de compensare poate fi exercitat în cursul desfășurării
normale a activității, în caz de neîndeplinire a obligațiilor și în caz de insolvență sau faliment al entității și al
tuturor partenerilor [așa cum se specifică la punctul AG38B(b)].
Criteriul ca o entitate să intenționeze „fie să le deconteze pe o bază netă, fie să valorifice activul și să
deconteze datoria în mod simultan” [punctul 42(b)]
AG38E Pentru a îndeplini criteriul de la punctul 42(b), o entitate trebuie să intenționeze fie să le deconteze pe o bază
netă, fie să valorifice activul și să deconteze datoria în mod simultan. Deși entitatea poate avea dreptul de a
deconta pe o bază netă, aceasta poate să valorifice activul și să deconteze datoria în mod separat.
AG38F Dacă o entitate poate deconta sumele astfel încât rezultatul este, de fapt, echivalent cu decontarea netă, entitatea
va îndeplini criteriul privind decontarea netă de la punctul 42(b). Aceasta se va întâmpla dacă, și numai dacă,
mecanismul de decontare brută are caracteristici care îi permit să elimine riscul de credit și riscul de lichiditate
sau să le reducă la o valoare nesemnificativă și să proceseze creanțele și datoriile într-un singur proces sau ciclu
de decontare. De exemplu, un sistem de decontare brută care prezintă toate caracteristicile următoare va
îndeplini criteriul privind decontarea netă de la punctul 42(b):
(a) activele financiare și datoriile financiare eligibile pentru compensare sunt prezentate în același moment
pentru procesare;
(b) odată ce activele financiare și datoriile financiare sunt prezentate pentru procesare, părțile se angajează să
îndeplinească obligația de decontare;
(c) nu există posibilitatea ca fluxurile de trezorerie care rezultă din active și datorii să se modifice odată ce
acestea au fost prezentate pentru procesare [cu excepția cazului în care procesarea nu este executată – a se
vedea litera (d) de mai jos];
(d) activele și datoriile care sunt garantate cu valori mobiliare vor fi decontate în cadrul unui sistem de transfer
de valori mobiliare sau al unui sistem similar (de exemplu, livrare contra plată), astfel încât, dacă transferul de
valori mobiliare nu este executat, nu va fi executată nici procesarea creanței sau a datoriei aferente garantate
cu valorile mobiliare respective (și viceversa);
(e) tranzacțiile care nu sunt executate, așa cum se menționează la litera (d), vor fi prezentate din nou pentru
procesare până când sunt decontate;
(f) decontarea este efectuată prin aceeași instituție de decontare (de exemplu, o bancă de decontare, o bancă
centrală sau un depozitar central de valori mobiliare); și
(g) există o facilitate de creditare pe parcursul zilei (intraday) care va oferi sume de tip „descoperit de cont”
suficient de mari pentru a permite procesarea plăților la data decontării pentru fiecare dintre părți și este
practic sigur că facilitatea de creditare intraday va fi onorată la cerere.
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