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Rezumat 

Limbajul XBRL devine oportun pentru organizația care face urmărirea paralelă şi 

comparativă a fluxurilor manageriale, organizaţionale. materiale, informaţionale sau 

informatice, în context virtual, deoarece fluxurile dintre companiile de tip business-to-

business implementarea pe principiul reţelelor de afaceri, sunt medii optime pentru 

facilităţile XBRL 
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1. INTRODUCERE  

Companiile financiare trebuie să furnizeze situații financiare în format interactiv de 

date prin folosirea XBRL din motive prudențiale pentru supraveghere. În acest sens, s-au 

dezvoltat standardele COREP
2
 și FINREP

3
 cu taxonomii proiectate şi adaptabile 

supravegherii naționale. standardul FINREP se bazează pe IFRS, adoptat de IASB, în timp ce 

standardul COREP se bazează pe BASEL II, publicat de Comitetul de la Basel pentru 

supraveghere bancară. În aceste condiţii, tagg-urile includ situațiile financiare primare şi 

notele asociate acestora.  

  

2. CONŢINUTUL TAXONOMIEI 

Taxonomia FINREP este un model de date exprimate în formatul XBRL, format din 

40 de tabele, pe baza template-uri publicate de către CEBS. Taxonomia FINREP oferă o 

soluţie de reprezentare a cadrului XBRL către Autoritatea Bancară Europeană de raportare 

financiară: FINREP este proiectat pentru instituțiile de credit care folosesc IAS/IFRS pentru 

situațiile financiare publicate. Taxonomia FINREP utilizează IFRS-GP 2006 ca fișier 

schemă, cu etichetele specifice asociate elementelor şi linkbases de referință în limba engleză. 

Taxonomia FINREP utilizează:în plus următoarele concepte: label(linkbase pentru etichetarea 

elementelor in limba engleză), presentation(linkbase pentru definirea structurilor ierarhice, 

calculation(linkbase pentru definirea expresiilor calculate, definition(linkbase pentru crearea 

dimensiunilor şi reference(linkbase pentru definirea referinţelor). 

Standardul FINREP de raportare financiară este utilizat astfel: situațiile financiare sunt 

trimite la Comisia bancară însoțite de o semnătură electronică în format XBRL, pînă la data 

de 30 septembrie pentru închiderea la 30 iunie și pînă la data de 28 februarie pentru 

închiderea din 31 decembrie. Cadrul FINREP a fost adoptat de către Banca Națională a 

României prin Ordinul nr.13/30.07.2007 şi asigură conformitatea situațiilor financiare 

FINREP specifice fiecărui OFBM cu directivele europene; în acelaşi context, a fost emis şi 

Ordinul nr.6/2007, pentru situațiile financiare consolidate în conformitate cu IFRS, solicitate 
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instituțiilor de credit pentru motive prudențiale de supraveghere. Banca Națională a României 

foloseşte FINREP în două variante: individuală şi consolidată. 

  Cadrul individual FINREP include 2 modele de bază, 16 template-uri auxiliare si un 

șablon suplimentar (cu frecvențe diferite de raportare: lunar, trimestrial, semi-anual și anual): 

 Tipul de 

raportare 

Conţinutul de FIN-uri 

Raportarea lunară, la 

nivel individual 

-pentru lunile Ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, 

octombrie şi noiembrie, sunt folosite modulele: FIN1, FIN2, FIN7, 

FIN16, FIN26,FIN27,FIN36,FIN40 

-pentru lunile Martie și septembrie sunt folosite modulele: FIN1, 

FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, 

FIN27, FIN36, FIN40-pentru lunile Iunie și decembrie sunt folosite 

modulele: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, 

FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40 

Raportarea anuală, la 

nivel individual 

-sunt folosite modulele FIN9, FIN11, FIN24, FIN34 

Raportarea anuală, la 

nivel consolidat 

-sunt folosite modulele FIN1, FIN2, FIN7, FIN29, FIN30, FIN36 

Tabel1 

Corespondenţele dintre FINREP la nivelele individual, consolidat şi codul FIN-urilor 

folosite, plus corelaţiile dintre cele două template-uri de bază şi principalele rapoarte 

financiare(Balance Sheet şi Income Statement) sunt redate mai jos
4
. 

 

Tabel.2 
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Tabel.3 

Din punct de vedere structural, FINREP este format din taxonomia șablon denumită T-

FINREP, care importă taxonomia primară p-FINREP și toate taxonomiile privind construcția 

dimensiunilor, ale căror nume începe cu "d-", urmat de o abreviere a dimensiunii 

relevante.Taxonomiile primare și dimensionale definesc un element abstract, care este un 
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substituent pentru toate elementele din cadrul taxonomiei, cu eticheta terminală "domain". 

Tabelul FINREP reprezintă o combinație de măsuri și dimensiuni multiple,, cu precizarea că 

fiecare tabel conține un set specific de elemente de măsură. 

   COREP (Common Reporting) este un cadru comun de raportare a ratei solvabilităţii 

pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, fiind axat pe 18 șabloane specifice. În 

vederea utilizării sale, Banca Națională a României a adoptat cadrul de raportare pentru 

cerințele minime de capital ale instituțiilor de credit prin Ordinul nr. 12/2007 - disponibil 

numai în limba română.  

Din data de 01.01.2008, cadrul COREP este folosit pentru supravegherea la nivelele 

individual și consolidat.  

Taxonomia COREP utilizează conţine câteva caracteristici esenţiale: 

-Label linkbase pentru etichetarea elementelor în limba engleză; 

-Presentation linkbase pentru definirea structurii ierarhice a elementelor; 

-Calculation linkbase pentru specificarea expresiilor calculate; 

-Definition linkbase pentru definirea dimensiunilor;  

-Reference linkbase pentru referinţa sa articolele şi paragrafele din Directiva Europeană care 

stabileşte modelul de date pe care este ancorat standardul COREP. 

Raportarea de tip COREP se efectuează trimestrial pentru indicatorii calculați pe bază 

individuală, cu excepția indicatorilor de fonduri proprii inerente șablonul CA, care va fi 

raportat lunar, și, respectiv, semestrial, pentru toți indicatorii calculați pe bază consolidată 

Taxonomia COREP se bazează pe versiunea finală a cadrului CEBS, format din patru 

blocuri de șabloane: (1) Prezentare generală a capitalului de reglementare, (2) Riscul de 

credit; (3) Riscul de piață; și (4) Riscul operațional. 

Taxonomia COREP conţine template-uri(care se încep cu prefixul “t-“), taxonomiile 

primary(care se încep cu prefixul “p-“) şi taxonomiile dimensional (care se încep cu prefixul 

“d-“). Taxonomiile primary şi dimensional defines elemente abstracte, care sunt un 

substituent pentru toate elementele din cadrul taxonomiei, pentru etichetele care se termină cu 

"domain". 

Modelul de date COREP este multidimensional şi consistă dintr-un set de template-uri 

care sunt reprezentate de tabele organizate în spreadsheet-uri Excel.  

Fiecare șablon din taxonomie importă un anumit șablon primar din taxonomie și unul 

sau mai multe taxonomii comune primare, plus taxonomii cu una/mai multe dimensiuni. 

Elementele raportate orizontal sunt elemente de măsură și reprezintă faptele, pentru care o 

anumita valoare este raportată. Elementele verticale sunt elemente dimensiune, alcătuite din 

elemente care definesc un fapt raportat. 

 Structura COREP conţine două nivele: 

 Primul strat - informații de bază pentru autoritățile de supraveghere CA(Capital 

Adequacy) sub formă de tabele; 

 Al doilea strat - informații suplimentare folosibile în interpretarea datelor de bază 

(riscul de credit (CR: Credit Risk), riscul de piață (MKR: MarKet Risk), riscul 

operațional (OR: OPerational Risk) sub formă de tabele. 

3.Concluzii  

Sistemul XBRL reprezintă o tehnologie sofisticată cu sintaxă și semantică atașate, sens 

în care utilizatorii pot face numai anumite extensii derivate din tehnologia de bază. 
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