4.8.2009

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 202/65

ORIENTAÇÕES

BANCO CENTRAL EUROPEU
ORIENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL EUROPEU
de 17 de Julho de 2009
que altera a Orientação BCE/2006/16 relativa ao enquadramento jurídico dos processos
contabilísticos e da prestação de informação financeira no âmbito do Sistema Europeu de
Bancos Centrais
(BCE/2009/18)
(2009/595/CE)
O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,

Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos
Centrais e do Banco Central Europeu (a seguir «estatutos do
SEBC»), nomeadamente os artigos 12.o-1, 14.o-3 e 26.o-4,

bilísticos e da prestação de informação financeira no
âmbito do Sistema Europeu de Bancos Centrais (3) neces
sita de ser alterada para reflectir a evolução destas polí
ticas,
ADOPTOU A PRESENTE ORIENTAÇÃO:

Artigo 1.o
Tendo em conta a contribuição do Conselho Geral do Banco
Central Europeu (BCE), nos termos do segundo e do terceiro
travessões do artigo 47.o-2 dos Estatutos do SEBC,

Alterações
A Orientação BCE/2006/16 é alterada do seguinte modo:
1. Ao n.o 1 do artigo 1.o é aditada a seguinte definição:

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

A Orientação BCE/2009/10, de 7 de Maio de 2009,
relativa aos instrumentos e procedimentos de política
monetária do Eurosistema (1), permite o acesso às opera
ções de mercado aberto e às facilidades permanentes do
Eurosistema pelas instituições de crédito que, devido à
sua natureza institucional específica ao abrigo do direito
comunitário, estão sujeitas a um controlo de nível com
parável ao da supervisão exercida pelas autoridades na
cionais competentes.

A Decisão BCE/2009/16, de 2 de Julho de 2009, relativa
à execução do programa de aquisição de covered bonds (2),
prevê a criação de um programa para a aquisição de
covered bonds.

«i) “instituição de crédito”, a) uma instituição de crédito na
acepção do artigo 2.o e da alínea a) do n.o 1 do artigo 4.o
da Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa ao acesso à
actividade das instituições de crédito e ao seu exercício
(reformulação) (*), conforme transpostos para as legisla
ções nacionais, que esteja sujeita a supervisão por uma
autoridade nacional competente; ou b) outra instituição
de crédito na acepção do n.o 2 do artigo 101.o do Tratado
que esteja sujeita a um controlo de nível comparável ao da
supervisão exercida por uma autoridade nacional compe
tente.
___________
(*) JO L 177 de 30.6.2006, p. 1.»
2. Os anexos IV e VIII da Orientação BCE/2006/16 são altera
dos de acordo com o anexo da presente Orientação.
Artigo 2.o

(3)

(1 )

A Decisão BCE/2006/16, de 10 de Novembro de 2006,
relativa ao enquadramento jurídico dos processos conta

JO L 123 de 19.5.2009, p. 99.
(2) JO L 175 de 4.7.2009, p. 18.

Entrada em vigor
A presente Orientação entra em vigor em 1 de Julho de 2009.
(3) JO L 348 de 11.12.2006, p. 1.
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Artigo 3.o
Destinatários

A presente orientação aplica-se a todos os bancos centrais do Eurosistema.

Feito em Frankfurt am Main, em 17 de Julho de 2009.
Pelo Conselho do BCE
O Presidente do BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXO
Os anexos IV e VIII da Orientação BCE/2006/16 são alterados do seguinte modo:
1. No anexo IV, o quadro intitulado «Activo» é substituído pelo seguinte:
«ACTIVO
Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

1.

1.

Ouro e ouro a
receber

Ouro físico, isto é, em barras,
moedas, placas e pepitas, arma
zenado ou “em trânsito”. Ouro
não físico, tal como contas de
depósito à vista em ouro (contas
escriturais), contas de depósito a
prazo e créditos em ouro decor
rentes das seguintes operações: i)
operações de revalorização ou
de desvalorização e ii) swaps de
localização ou de grau de pureza
do ouro em que se verifique
uma diferença de mais de um
dia útil entre a data-valor de
saída e a data-valor de entrada

2.

2.

Activos sobre
não residentes
na área do
euro denomi
nados em
moeda estran
geira

Activos sobre contrapartes resi
dentes fora da área do euro, in
cluindo organizações internacio
nais e supranacionais e bancos
centrais não pertencentes à área
do euro, denominados em
moeda estrangeira

2.1.

2.1.

Fundo Mone
tário Interna
cional (FMI)

a) Direitos de saque da posição de
reserva (líquidos)

Valor de mercado

Obrigatória

a)

Obrigatória

Quota nacional menos sal
dos em euros ao dispor do
FMI. A conta n.o 2 do FMI –
conta em euros para despe
sas administrativas – pode
ser incluída nesta rubrica ou
na rubrica “Responsabilida
des para com não residentes
na área do euro denomina
das em euros”

b) Direitos de saque especiais

Valor nominal, conversão
à taxa de câmbio de
mercado

b)

Posição de direitos de saque
especiais (valor bruto)

c) Outros créditos
Acordos Gerais de Crédito,
empréstimos ao abrigo de
disposições especiais de cré
dito, depósitos no âmbito da
Facilidade de Crescimento e
Redução da Pobreza

Direitos de saque da posição
de reserva (líquidos)

Direitos de saque especiais

Obrigatória

Valor nominal, conversão
à taxa de câmbio de
mercado

c)

Outros créditos
Valor nominal, conversão
à taxa de câmbio de
mercado

Obrigatória
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

4.8.2009

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

2.2.

2.2.

Depósitos e
investimentos
em títulos,
empréstimos
ao exterior e
outros activos
externos

a) Depósitos em bancos fora da
área do euro, com excepção
dos incluídos na rubrica do ac
tivo “Outros activos financeiros”

a)

Obrigatória

Valor nominal, conversão
à taxa de câmbio de
mercado

Contas correntes, depósitos a
prazo, depósitos a um dia,
acordos de revenda

b) Investimentos em títulos fora da
área do euro, com excepção dos
incluídos na rubrica do activo
“Outros activos financeiros”

Depósitos em bancos fora da
área do euro

b)i)

Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço e taxa de câmbio de
mercado

Promissórias e obrigações, le
tras, obrigações de cupão ze
ro, títulos do mercado mo
netário, instrumentos de ca
pital, todos emitidos por não
residentes na área do euro

Os prémios/descontos são
amortizados

b)ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade e a taxa de câmbio
de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados

b)iii) Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade e a taxa de câmbio
de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados

b)iv) Instrumentos de capital ne
gociáveis

Obrigatória

Preço e taxa de câmbio de
mercado

c) Empréstimos ao exterior (depó
sitos) fora da área do euro, com
excepção dos incluídos na ru
brica do activo “Outros activos
financeiros”

c)

d) Outros activos sobre o exterior

d)

Papel-moeda e moedas metá
licas emitidos fora da área do
euro

Empréstimos ao exterior

Obrigatória

Depósitos ao valor nomi
nal convertidos na moeda
estrangeira à taxa de
mercado

Outros activos sobre o exte
rior
Valor nominal, conversão
à taxa de câmbio de
mercado

Obrigatória
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

L 202/69

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

3.

3.

Activos sobre
residentes na
área do euro
denominados
em moeda es
trangeira

a) Investimentos em títulos dentro
da área do euro, com excepção
dos incluídos na rubrica do ac
tivo “Outros activos financeiros”
Promissórias e obrigações, le
tras, obrigações de cupão ze
ro, títulos do mercado mo
netário, instrumentos de ca
pital, todos emitidos por re
sidentes na área do euro

a)i)

Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço e taxa de câmbio de
mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
a)ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade e a taxa de câmbio
de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
a)iii)

Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade e a taxa de câmbio
de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
a)iv)

Instrumentos de capital ne
gociáveis

Obrigatória

Preço e taxa de câmbio de
mercado
b) Outros créditos face a residentes
na área do euro, com excepção
dos incluídos na rubrica do ac
tivo “Outros activos financeiros”

b)

4.

Activos sobre
não residentes
na área do
euro denomi
nados em eu
ros

4.1.

4.1.

Depósitos, in
vestimentos
em títulos e
empréstimos

a) Depósitos em bancos fora da
área do euro, com excepção
dos incluídos na rubrica do ac
tivo “Outros activos financeiros”
Contas correntes, depósitos a
prazo, depósitos a um dia.
Acordos de revenda relacio
nados com a gestão de títu
los denominados em euros

Obrigatória

Depósitos e outros em
préstimos ao valor nomi
nal, convertidos na
moeda estrangeira à taxa
de mercado

Empréstimos,
depósitos,
acordos de revenda e em
préstimos diversos
4.

Outros créditos

a)

Depósitos em bancos fora da
área do euro
Valor nominal

Obrigatória
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

4.8.2009

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

b) Investimentos em títulos fora da
área do euro, com excepção dos
incluídos na rubrica do activo
“Outros activos financeiros”
Instrumentos de capital, pro
missórias, letras, obrigações
sem cupão, títulos do mer
cado monetário, todos emiti
dos por não residentes na
área do euro

b)i)

Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
b)ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
b)iii) Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
b)iv) Instrumentos de capital ne
gociáveis

Obrigatória

Preço de mercado
c) Empréstimos fora da área do
euro, com excepção dos incluí
dos na rubrica do activo “Ou
tros activos financeiros”

c)

d) Títulos, com excepção dos in
cluídos na rubrica do activo
“Outros activos financeiros”,
emitidos por entidades fora da
área do euro

d)i)

Títulos emitidos por organi
zações supranacionais ou in
ternacionais, por exemplo, o
Banco Europeu de Investi
mento, independentemente
da sua situação geográfica

Empréstimos fora da área do
euro

Obrigatória

Depósitos ao valor nomi
nal
Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
d)ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
d)iii) Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
4.2.

4.2.

Facilidade de
crédito no âm
bito do MTC II

Empréstimos em conformidade
com as condições do MTC II

Valor nominal

Obrigatória
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

Princípio de valorização

L 202/71

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

5.

5.

Créditos a
instituições de
crédito da
área do euro
relacionados
com opera
ções de polí
tica monetária
denominados
em euros

Rubricas 5.1. a 5.5.: operações
efectuadas em conformidade
com os respectivos instrumentos
de política monetária descritos
no anexo I da Orientação BCE/
/2000/7, de 31 de Agosto de
2000, relativa aos instrumentos
e procedimentos de política mo
netária do Eurosistema (3)

5.1.

5.1.

Operações
principais de
refinancia
mento

Operações reversíveis regulares
de cedência de liquidez de fre
quência semanal e prazo normal
de vencimento de uma semana

Valor nominal ou custo do
acordo de recompra

Obrigatória

5.2.

5.2.

Operações de
refinancia
mento de
prazo alar
gado

Operações reversíveis regulares
de cedência de liquidez de fre
quência mensal e prazo normal
de vencimento de três meses

Valor nominal ou custo do
acordo de recompra

Obrigatória

5.3.

5.3.

Operações
ocasionais de
regularização
reversíveis

Operações reversíveis especifica
mente executadas para efeitos de
regularização

Valor nominal ou custo do
acordo de recompra

Obrigatória

5.4.

5.4.

Operações es
truturais re
versíveis

Operações reversíveis de ajusta
mento da posição estrutural do
Eurosistema em relação ao sec
tor financeiro

Valor nominal ou custo do
acordo de recompra

Obrigatória

5.5.

5.5.

Facilidade per
manente de
cedência de li
quidez

Facilidade de cedência de liqui
dez overnight contra activos ele
gíveis, a uma taxa de juro pré-definida (facilidade permanente)

Valor nominal ou custo do
acordo de recompra

Obrigatória

5.6.

5.6.

Créditos rela
cionados com
o valor de co
bertura adi
cional

Créditos suplementares a ins
tituições de crédito, decorrentes
de acréscimos de valor dos acti
vos subjacentes relacionados
com outros créditos às referidas
instituições

Valor nominal ou custo

Obrigatória

6.

6.

Outros acti
vos sobre ins
tituições de
crédito da
área do euro
denominados
em euros

Contas correntes, depósitos a
prazo, depósitos a um dia, acor
dos de revenda relacionados
com a gestão de carteiras de tí
tulos incluídas na rubrica do ac
tivo intitulada “Títulos negociá
veis de residentes na área do
euro denominados em euros”,
incluindo operações resultantes
da transformação de anteriores
reservas cambiais da área do
euro e outros créditos. Contas
de correspondente em institui
ções de crédito não nacionais
da área do euro. Outros créditos
e operações não relacionados
com as operações de política
monetária
do
Eurosistema.
Quaisquer créditos decorrentes
de operações de política mone
tária iniciadas por um BCN antes
de se tornar membro do Euro
sistema

Valor nominal ou custo

Obrigatória
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

4.8.2009

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

7.

7.

Títulos emiti
dos por resi
dentes na área
do euro deno
minados em
euros

7.1.

7.1.

Títulos deti
dos para fins
de política
monetária

Títulos emitidos na área do euro
e detidos para fins de política
monetária. Certificados de dívida
do BCE adquiridos para efeitos
de regularização

i)

Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
iii)

Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
7.2.

7.2.

Outros títulos

Títulos que não os incluídos nas
rubricas do activo 7.1. “Títulos
detidos para fins de política mo
netária” e 11.3. “Outros activos
financeiros”; promissórias e obri
gações, letras, obrigações de cu
pão zero, títulos do mercado
monetário detidos em definitivo,
incluindo títulos do Estado emi
tidos antes da UEM, expressos
em euros. Instrumentos de capi
tal

i)

Títulos negociáveis com ex
cepção dos detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Preço de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados
ii)

Títulos negociáveis classifica
dos como detidos até ao
vencimento

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
iii)

Títulos não negociáveis

Obrigatória

Custo sujeito a impari
dade
Os prémios/descontos são
amortizados
iv)

Instrumentos de capital ne
gociáveis
Preço de mercado

Obrigatória
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Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

Princípio de valorização
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Âmbito de
aplicação (2)

Activo

8.

8.

Crédito à Ad
ministração
Pública deno
minado em
euros

—

9.

Créditos intra-Euro
sistema (+)

—

9.1.

Participações
no BCE (+)

Créditos sobre a Administração
Pública anteriores à UEM (títulos
não negociáveis, empréstimos)

Depósitos/empréstimos ao valor
nominal, títulos não negociáveis
ao custo

Obrigatória

Rubrica exclusiva do balanço
dos BCN

Custo

Obrigatória

Valor nominal

Obrigatória

Valor nominal

Obrigatória

Valor nominal

Obrigatória

Participação subscrita por cada
BCN no capital do BCE, de
acordo com disposto no Tratado
e com a tabela de repartição e
contribuições
previstas
no
artigo 49.o-2 dos Estatutos do
SEBC

—

—

—

9.2.

9.3.

9.4.

Créditos equi
valentes à
transferência
de activos de
reserva (+)

Rubrica exclusiva do balanço
dos BCN

Créditos rela
tivos a pro
missórias emi
tidas em con
trapartida de
certificados de
dívida do
BCE (+)

Rubrica exclusiva do balanço do
BCE

Créditos líqui
dos relaciona
dos com a re
partição das
notas de euro
no Euro
sistema (+) (*)

Relativamente aos BCN: crédito
líquido relacionado com a apli
cação da tabela de repartição de
notas de banco, ou seja, inclui
os saldos intra-Eurosistema rela
cionados com a emissão de no
tas pelo BCE, o montante com
pensatório e a respectiva contra
partida, conforme previsto na
Decisão BCE/2001/16, de 6 de
Dezembro de 2001, relativa à
repartição dos proveitos mone
tários dos bancos centrais nacio
nais dos Estados-Membros parti
cipantes a partir do exercício de
2002 (4)

Créditos sobre o BCE expressos
em euros relativos a transferên
cias iniciais e suplementares de
activos de reserva, conforme o
estabelecido no Tratado

Promissórias emitidas pelos BCN
em consequência do back-to-back agreement em relação
com os certificados de dívida
do BCE

Relativamente ao BCE: activos
relacionados com a emissão de
notas de banco pelo BCE ao
abrigo da Decisão BCE/2001/15

PT
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

4.8.2009

Princípio de valorização

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

—

9.5.

Outros crédi
tos no âmbito
do Eurosis
tema (líqui
dos) (+)

Posição líquida das seguintes
sub-rubricas:
a) créditos líquidos resultantes
de saldos de contas TAR
GET2 e das contas de corres
pondente dos BCN, ou seja,
o valor líquido de posições
activas e passivas – ver tam
bém a rubrica do passivo
“Outras
responsabilidades
no âmbito do Eurosistema
(líquidas)”

a)

Valor nominal

Obrigatória

b) crédito resultante da dife
rença entre os proveitos mo
netários a serem agregados e
os proveitos monetários a
serem repartidos. Só é rele
vante no que toca ao pe
ríodo entre a escrituração
dos proveitos monetários
como parte dos procedimen
tos de final de ano, e quando
da sua liquidação, no último
dia útil de Janeiro de cada
ano

b)

Valor nominal

Obrigatória

c) outros activos intra-Eurosis
tema, incluindo a distribui
ção intercalar para os BCN
dos proveitos do BCE refe
rentes às notas de euro (*)

c)

Valor nominal

Obrigatória

Saldos de contas de liquidação
(créditos), incluindo os cheques
pendentes de cobrança

Valor nominal

Obrigatória

9.

10.

Elementos em
fase de liqui
dação

9.

11.

Outros acti
vos

9.

11.1.

Moedas metá
licas da área
do euro

Moedas metálicas denominadas
em euros se o BCN não for o
emissor legal

Valor nominal

Obrigatória

9.

11.2.

Activos imo
bilizados cor
póreos e in
corpóreos

Terrenos e edifícios, mobiliário e
equipamento, incluindo equipa
mento informático, software

Custo menos amortização.

Recomen
dado

Taxas de amortização:
— computadores e hardware/
/software conexo e veículos a
motor:
4 anos
— equipamento, mobiliário e
instalações:
10 anos
— despesas de construção e
custos substanciais de reno
vação capitalizados:
25 anos
Capitalização de despesas: sujeita
a limite (abaixo de 10 000 EUR,
excluindo o IVA, não há lugar a
capitalização)
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Descrição do conteúdo das rubricas do
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Princípio de valorização
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Âmbito de
aplicação (2)

Activo

9.

11.3.

Outros acti
vos financei
ros

— Participações financeiras e
investimentos em filiais; ca
pital detido por razões estra
tégicas/políticas
— Títulos, incluindo capital, e
outros instrumentos finan
ceiros e contas (por exem
plo, depósitos a prazo e con
tas correntes) detidas como
carteira especial
— Acordos de revenda com
instituições de crédito rela
cionados com a gestão de
carteiras de títulos no âm
bito da presente rubrica

a) Instrumentos de capital nego
ciáveis

Recomen
dado

Preço de mercado

b) Participações financeiras e ac
ções sem liquidez, e quaisquer
outros instrumentos de capital
detidos como investimentos
permanentes

Recomen
dado

Custo sujeito a imparidade

c) Investimentos em filiais ou par
ticipações importantes

Recomen
dado

Valor líquido dos activos

d) Títulos negociáveis com excep
ção dos detidos até ao venci
mento

Recomen
dado

Preço de mercado
Os prémios/descontos são
amortizados

e) Títulos negociáveis classificados
como detidos até ao venci
mento ou como investimento
permanente

Recomen
dado

Custo sujeito a imparidade
Os prémios/descontos são
amortizados

f) Títulos não negociáveis

Recomen
dado

Custo sujeito a imparidade
Os prémios/descontos são
amortizados

g) Contas e empréstimos com ban
cos
Valor nominal, convertido
na moeda estrangeira à taxa
de mercado, se os saldos ou
depósitos forem expressos
em moeda estrangeira

Recomen
dado

PT
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Rubrica do balanço (1)

Descrição do conteúdo das rubricas do
balanço

Princípio de valorização

4.8.2009

Âmbito de
aplicação (2)

Activo

9.

11.4.

Diferenças de
reavaliação de
instrumentos
extrapatrimo
niais

Resultados da reavaliação de
operações cambiais a prazo,
swaps cambiais, swaps de taxas
de juro, contratos a prazo de
taxa de juro, operações a prazo
sobre títulos, operações cambiais
à vista desde a data de contrato
até à data da liquidação

Posição líquida entre operações a
prazo e à vista, à taxa de câmbio
de mercado

Obrigatória

9.

11.5.

Acréscimos e
diferimentos

Juros não vencidos, mas imputá
veis ao período de declaração.
Despesas com custo diferido e
despesas antecipadas (isto é, ju
ros corridos adquiridos com um
título)

Valor nominal, moedas estran
geiras convertidas à taxa de
mercado

Obrigatória

9.

11.6.

Diversos

Adiantamentos, empréstimos e
outras subdivisões. Conta provi
sória de reavaliação (rubrica ape
nas durante o exercício: perdas
não realizadas nas datas de rea
valiação ao longo do exercício
não cobertas pelas correspon
dentes contas de reavaliação na
rubrica “Contas de reavaliação”).
Empréstimos concedidos por
conta de terceiros. Investimentos
relacionados com depósitos em
ouro de clientes. Moedas metáli
cas expressas nas unidades mo
netárias nacionais da área do eu
ro. Resultados correntes (resul
tado líquido negativo acumula
do), resultado líquido do ano an
terior antes da aplicação (cober
tura). Activos líquidos relativos a
pensões

Valor nominal ou custo

Recomen
dado

Contas provisórias de reavaliação

Contas provi
sórias de rea
valiação: ob
rigatória

—

12.

Prejuízo do
exercício

Diferenças de reavaliação entre
custo médio e valor de mercado,
moedas estrangeiras convertidas
à taxa de mercado.
Investimentos relacionados com de
pósitos em ouro de clientes
Valor de mercado

Valor nominal

Investimentos
relacionados
com depósitos
em ouro de
clientes: obri
gatória

Obrigatória

(*) Rubrica a harmonizar. Ver o considerando 4 da presente orientação.
(1) A numeração da primeira coluna corresponde aos formatos de balanço apresentados nos anexos V, VI e VII (situações financeiras
semanais e balanço anual consolidado do Eurosistema). A numeração da segunda coluna corresponde ao formato de balanço
apresentado no anexo VIII (balanço anual de um banco central). As rubricas assinaladas com um “(+)” são consolidadas nas
situações financeiras semanais do Eurosistema.
2
( ) Os princípios de composição e valorização enunciados no presente anexo devem ser considerados de aplicação obrigatória no
tocante às contas do BCE e a todos os activos e passivos constantes das contas dos BCN que sejam materiais para efeitos do
Eurosistema, isto é, que importam para o funcionamento do Eurosistema.
(3) JO L 310 de 11.12.2000, p. 1.
(4) JO L 337 de 20.12.2001, p. 55.»

«Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema: formato a utilizar para publicação após o final do trimestre
(em milhões de EUR)

1 Notas em circulação
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da
área do euro relacionadas com operações de política
monetária denominadas em euros
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias)
2.2 Facilidade permanente de depósito
2.3 Depósitos a prazo
2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura
adicional
3 Outras responsabilidades para com instituições de cré
dito da área do euro denominadas em euros
4 Certificados de dívida emitidos
5 Responsabilidades para com outros residentes na área
do euro denominadas em euros
5.1 Administração Pública
5.2 Outras responsabilidades
6 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em euros
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro
denominadas em moeda estrangeira
8 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em moeda estrangeira
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de cré
dito no âmbito do MTC II
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque espe
ciais pelo FMI

operações

ajustamentos
de fim de
trimestre

Jornal Oficial da União Europeia

1 Ouro e ouro a receber
2 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em moeda estrangeira
2.1 Fundo Monetário Internacional
2.2 Depósitos e investimentos em títulos, empréstimos ao
exterior e outros activos externos
3 Activos sobre residentes na área do euro denominados em
moeda estrangeira
4 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em euros
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II
5 Créditos a instituições de crédito da área do euro relacio
nados com operações de política monetária denominados
em euros
5.1 Operações principais de refinanciamento
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado
5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis
5.4 Operações estruturais reversíveis
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adi
cional
6 Outros activos sobre instituições de crédito da área do
euro denominados em euros
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos
em euros
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária
7.2 Outros títulos
8 Crédito à Administração Pública denominado em euros
9 Outros activos

operações

Situação em
xx de xxxx
de xxxx …

Passivo

ajustamentos
de fim de
trimestre

Diferença em relação à se
mana anterior resultante de

PT

Situação em
xx de xxxx
de xxxx …

Activo (1)

Diferença em relação à se
mana anterior resultante de

4.8.2009

2. O quadro intitulado «Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema: formato a utilizar para publicação após o final do trimestre» constante do anexo V é substituído pelo seguinte:

10 Outras responsabilidades
11 Contas de reavaliação
12 Capital e reservas

Total do activo

(1) A coluna do activo pode também ser publicada sobre a coluna do passivo.»
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Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arredondamentos.

Total do passivo

«Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema: formato a utilizar para publicação durante o trimestre
(em milhões de EUR)

1 Notas em circulação
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da
área do euro relacionadas com operações de política
monetária denominadas em euros
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias)
2.2 Facilidade permanente de depósito
2.3 Depósitos a prazo
2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura
adicional
3 Outras responsabilidades para com instituições de cré
dito da área do euro denominadas em euros
4 Certificados de dívida emitidos
5 Responsabilidades para com outros residentes na área
do euro denominadas em euros
5.1 Administração Pública
5.2 Outras responsabilidades
6 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em euros
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro
denominadas em moeda estrangeira
8 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em moeda estrangeira
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de cré
dito no âmbito do MTC II
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque espe
ciais pelo FMI

Jornal Oficial da União Europeia

1 Ouro e ouro a receber
2 Activos sobre não residentes na área do euro denominados em
moeda estrangeira
2.1 Fundo Monetário Internacional
2.2 Depósitos e investimentos em títulos, empréstimos ao
exterior e outros activos externos
3 Activos sobre residentes na área do euro denominados em
moeda estrangeira
4 Activos sobre não residentes na área do euro denominados em
euros
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II
5 Créditos a instituições de crédito da área do euro relacionados
com operações de política monetária denominados em euros
5.1 Operações principais de refinanciamento
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado
5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis
5.4 Operações estruturais reversíveis
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional
6 Outros activos sobre instituições de crédito da área do euro
denominados em euros
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados
em euros
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária
7.2 Outros títulos
8 Crédito à Administração Pública denominado em euros
9 Outros activos

Diferença em rela
Situação em xx de ção à semana ante
xxxx de xxxx …
rior resultante de
operações

Passivo

PT

Diferença em rela
Situação em xx de ção à semana ante
xxxx de xxxx
rior resultante de
operações

Activo (1)

L 202/78

3. O quadro intitulado «Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema: formato a utilizar para publicação durante o trimestre» constante do anexo VI é substituído pelo seguinte:

10 Outras responsabilidades
11 Contas de reavaliação
12 Capital e reservas

Total do activo

Total do passivo

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arredondamentos.

4.8.2009

(1) A coluna do activo pode também ser publicada sobre a coluna do passivo.»

«Balanço Anual Consolidado do Eurosistema
(em milhões de EUR)
Activo (1)

Ano de informação

Ano anterior

Passivo

Ano de informação

1 Notas em circulação

2 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em moeda estrangeira

2 Responsabilidades para com instituições de crédito da
área do euro relacionadas com operações de política
monetária denominadas em euros

2.1 Fundo Monetário Internacional
2.2 Depósitos e investimentos em títulos, empréstimos ao
exterior e outros activos externos

2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias)
2.2 Facilidade permanente de depósito

3 Activos sobre residentes na área do euro denominados em
moeda estrangeira

2.3 Depósitos a prazo

4 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em euros

2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura
adicional

4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos
5 Créditos a instituições de crédito da área do euro relacio
nados com operações de política monetária denominados
em euros
5.1 Operações principais de refinanciamento
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado
5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis
5.4 Operações estruturais reversíveis
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adi
cional
6 Outros activos sobre instituições de crédito da área do
euro denominados em euros
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denomi
nados em euros
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária
7.2 Outros títulos

2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis

3 Outras responsabilidades para com instituições de cré
dito da área do euro denominadas em euros
4 Certificados de dívida emitidos
5 Responsabilidades para com outros residentes na área
do euro denominadas em euros
5.1 Administração Pública
5.2 Outras responsabilidades
6 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em euros
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro
denominadas em moeda estrangeira
8 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em moeda estrangeira

Jornal Oficial da União Europeia

4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II

Ano anterior

PT

1 Ouro e ouro a receber

4.8.2009

4. O quadro intitulado “Balanço Anual Consolidado do Eurosistema” constante do anexo VII é substituído pelo seguinte:

8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de cré
dito no âmbito do MTC II
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque espe
ciais pelo FMI

8 Crédito à Administração Pública denominado em euros

10 Outras responsabilidades

9 Outros activos

11 Contas de reavaliação
12 Capital e reservas
Total do activo

Total do passivo

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arredondamentos.
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(1) A coluna do activo pode também ser publicada sobre a coluna do passivo.»

«Balanço Anual de um Banco Central (1)
(milhões de EUR) (2)
Activo (3)

Ano de informação

Ano anterior

Passivo

1 Notas em circulação (*)

2 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em moeda estrangeira

2 Responsabilidades para com instituições de crédito da
área do euro relacionadas com operações de política
monetária denominadas em euros

2.1

Fundo Monetário Internacional

2.2

Depósitos e investimentos em títulos, empréstimos
ao exterior e outros activos externos

3 Activos sobre residentes na área do euro denominados em
moeda estrangeira
4 Activos sobre não residentes na área do euro denominados
em euros
Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos

4.2

Facilidade de crédito no âmbito do MTC II

5 Créditos a instituições de crédito da área do euro relacio
nados com operações de política monetária denominados
em euros

Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigató
rias)

2.2

Facilidade permanente de depósito

2.3

Depósitos a prazo

2.4

Operações ocasionais de regularização reversíveis

2.5

Depósitos relacionados com o valor de cobertura
adicional

3 Outras responsabilidades para com instituições de cré
dito da área do euro denominadas em euros
4 Certificados de dívida emitidos
5 Responsabilidades para com outros residentes na área
do euro denominadas em euros

5.1

Operações principais de refinanciamento

5.2

Operações de refinanciamento de prazo alargado

5.1

Administração Pública

5.3

Operações ocasionais de regularização reversíveis

5.2

Outras responsabilidades

5.4

Operações estruturais reversíveis

5.5

Facilidade permanente de cedência de liquidez

5.6

Créditos relacionados com o valor de cobertura adi
cional

6 Outros activos sobre instituições de crédito da área do
euro denominados em euros
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denomi
nados em euros
7.1

Títulos detidos para fins de política monetária

7.2

Outros títulos

6 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em euros

Jornal Oficial da União Europeia

4.1

2.1

Ano anterior

PT

1 Ouro e ouro a receber

Ano de informação

L 202/80

5. O quadro intitulado «Balanço Anual de um Banco Central» constante do anexo VIII é substituído pelo seguinte:

7 Responsabilidades para com residentes na área do euro
denominadas em moeda estrangeira
8 Responsabilidades para com não residentes na área do
euro denominadas em moeda estrangeira
8.1

Depósitos, saldos e outras responsabilidades

8.2

Responsabilidades decorrentes da facilidade de
crédito no âmbito do MTC II

9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque espe
ciais pelo FMI

8 Crédito à Administração Pública denominado em euros

4.8.2009

Activo (3)

9

Ano de informação

Créditos intra-Eurosistema

Passivo

Ano anterior

9.2

Créditos equivalentes à transferência de activos de
reserva

9.3

Créditos relativos a promissórias emitidos em con
trapartida de certificados de dívida do BCE

9.4

Créditos líquidos relacionados com a repartição das
notas de euro no Eurosistema (*)

10.1 Responsabilidades equivalentes à transferência de
activos de reserva
10.2 Responsabilidades relativas a promissórias emiti
das em contrapartida de certificados de dívida do
BCE
10.3 Responsabilidades líquidas relacionadas com a re
partição das notas de euro no Eurosistema (*)
10.4 Outras responsabilidades no âmbito do Eurosis
tema (líquidas) (*)
11 Elementos em fase de liquidação

10

Elementos em fase de liquidação

12 Outras responsabilidades

11

Outros activos

12.1 Diferenças de reavaliação de instrumentos extra
patrimoniais

11.2 Activos imobilizados corpóreos e incorpó
reos

12.2 Acréscimos e diferimentos (*)
12.3 Diversos
13 Provisões

11.3 Outros activos financeiros

14 Contas de reavaliação

11.4 Diferenças de reavaliação de instrumentos
extrapatrimoniais
11.5 Acréscimos e diferimentos (*)

15 Capital e reservas
15.1 Capital

Jornal Oficial da União Europeia

Outros créditos no âmbito do Eurosistema (líqui
dos) (*)

11.1 Moedas metálicas da área do euro

PT

Participações no BCE

15.2 Reservas

11.6 Diversos
12

Ano de informação

10 Responsabilidades intra-Eurosistema

9.1

9.5

Ano anterior

4.8.2009

(milhões de EUR) (2)

16 Lucro do exercício

Prejuízo do exercício
Total do activo

Total do passivo

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arredondamentos.
(1) A divulgação de informação relativa às notas de euro em circulação, à remuneração dos saldos líquidos intra-Eurosistema resultantes da repartição das notas de euro por entre os membros do Eurosistema e aos proveitos monetários
deveria ser harmonizada nas demonstrações financeiras publicadas dos BCN. As rubricas a harmonizar estão indicadas com um asterisco nos anexos IV, VIII e IX.
(2) Os bancos centrais podem, em alternativa, publicar as quantias exactas em euros, ou arredondá-las segundo outros critérios.
(3) A coluna do activo pode também ser publicada sobre a coluna do passivo.»

L 202/81

