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Anexa la Raportul lunar al  FII DCP INVESTITII 
 
 
 

Metode de evaluare utilizate pentru evaluarea instrumentelor financiare derivate neadmise la 

tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare in conformitate 

cu Standardele Internationale de Evaluare 

 
 
 

Avand in vedere 
 

1. Articolul 115 pct. (1) lit. d) din  Regulamentul 9/2015 privind evaluarea instrumentele financiare 

neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât 

pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat 

membru sau terţ, respectiv  „d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizând tehnici 

consacrate pe pieţele financiare (de exemplu, raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument 

financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.), astfel încât 

să fie respectat principiul valorii juste;” 

 

2. Art. 122. Pct 4 si 5) din  Regulamentul 9/2015, respectiv „(4) Evaluarea activelor prin utilizarea 

metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului 

valorii juste), cu excepţia instrumentelor financiare derivate, poate fi efectuată şi de către/cu 

consultarea membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România sau ai altor 

organisme profesionale similare şi se realizează numai ulterior autorizării de către A.S.F. a modificărilor 

intervenite în cadrul documentelor de constituire ale O.P.C.V.M., în sensul celor prevăzute la alin. (1).  

(5) Responsabilitatea privind stabilirea metodelor de evaluare a activelor revine consiliului de 

administraţie/consiliului de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează, 

care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor şi 

integritatea pieţei, acţionând cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională.” 

 

3. Capitolul „IVS 250 Instrumente financiare” Titlul„Date de intrare pentru evaluare”pct. C16 din 

„Standardele Internationale de Evaluare”, respectiv „Cu exceptia instrumentelor lichide care se 

tranzactioneaza pe o bursa de valori, unde preturile curente sunt observabile si accesibile tuturor 

participantilor de piata, datele de intrare pentru evaluare sau sursele de date pot proveni din surse 

diferite. Sursele de date de intrare utilizate in general sunt cotatii ale dealerilor sau provin de la servicii 

consensuale de determinare a preturilor.” 
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4.  Art. 17 pct. (7) din Regulamentul ASF nr.10/2015 , respectiv 

„În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. 

pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 

din Regulamentul nr. 9/2014 aplicabile O.P.C.V.M., cu excepţia Fondului "Proprietatea" care aplică 

regulile de evaluare prevăzute la art. 19 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 

4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii 

Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat 

prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010.” 

5.  Capitolul 7 ”Metode pentru determinarea valorii activelor nete” subcapitolul „Instrumente financiare 

derivate” pct 4, respectiv „Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacţionare pe o piata 

reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele regementate inclusiv sistemele 

alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru , sunt evaluate prin utilizarea de tehnici 

consacrate pe pietele financiare (raportarea la valoarea curenta a unui alt instrument financiar similar, 

modele de analiza a fluxului de numerar si de evaluare a optiunilor, teoria paritatii ratei dobanzii etc.) 

astfel incat sa fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de catre conducerea 

societatii de administrare.  

 

Membrii Consiliului de Administratie au decis mentinerea  evaluarii instrumentelor financiare derivate, 

neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in 

portofoliul activului FII DCP INVESTITII , prin utilizarea cotatiilor furnizate de dealeri. 

Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea 

transparentei evaluarii activelor. Utilizarea cotatiilor dealerilor ofera o evaluare reala si verificabila in orice 

moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt 

accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de 

instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv. 

Utilizarea cotatiilor dealerilor in evaluarea instrumentelor financiare consideram a fi in interesul 

investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia 

detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, 

utilizarea altor surse , altele decat cotatiile dealerilor unde fondul detine pozitii, poate determina o variatie 

semnificativa ce poate influenta calculul activului. 
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Totusi, este necesar sa luam in considerare si riscuri ce pot interveni la preluarea cotatiilor dealerilor: 
 

a. In mod normal, dealerii doresc sa fie formatori de piata si sa emita cotatii de cumparare pentru 

cele mai cautate instrumente, dar nu si pentru instrumentele cele mai putin lichide. Deoarece 

lichiditatea se reduce adesa in timp, pot fi gasite cu dificultate cotatii pentru instrumentele mai 

vechi; 

b. Interesul primar al dealerului este comercializarea si nu sprijinirea evaluarii, iar ei au o motivatie 

redusa in a cerceta cu atentie o cotatie furnizata pentru o evaluare, asa cum ar face-o pentru 

cererea de vanzare sau de cumparare. Aceasta poate avea consecinte asupra calitatii 

informatiei, 

c. In cazul in care dealerii sunt contraparte pentru un instrument, exista un confict de interese 

inerent; 

d. Dealerii au motivatia de a furniza sfaturi cumparatorilor intr-o maniera care prezinta in mod 

favorabil detinerea; 

In vederea diminuarii riscurilor ce pot interveni la preluarea cotatiilor dealerilor,  S.A.I. ATLAS ASSET 

MANAGEMENT S.A. tranzactioneaza prin intermediul unor dealeri supravegheati de catre Banca 

Nationala a Romaniei sau care au platforme furnizate prin intermediul unor societati de investitii 

financiare autorizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
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