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Accounting framework National GAAP

Como identificar e resolver?

Todos os reportes ITS têm uma folha de rosto onde são preenchidos:

 Accounting framework

 Reporting Level

Existem instituições supervisionadas a reportar o campo Accounting framework = National GAAP (AS:x1).

21 de novembro 2019   | Página 2

Como resolver?

No atual sistema bancário português não existem instituições com o enquadramento contabilísticos nGAAP. As instituições têm de 

reportar o valor IFRS (AS:x2).



Reporte de datapoints National GAAP

Como identificar e resolver?

No reporte FINREP existem datapoints referentes ao enquadramento contabilístico nGAAP, IFRS ou datapoints

partilhados por ambos os enquadramentos. Existem instituições supervisionadas a reportar datapoints

aplicáveis apenas a National GAAP.
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Como resolver?

Os datapoints nGAAP podem ser identificados através do ANNEX IV do Regulamento (UE) 680/2014 – rúbricas sombreadas. As 

instituições não podem reportar datapoints National GAAP.



Inconsistência entre sheets desagregadas e total

Como identificar e resolver?

Os reportes ITS preveem quadros com desagregação por geografia, por classe de risco, entre outros (e.g. C_33).

Em alguns desses quadros é solicitado o reporte da sheet de Total (e.g. “All Countries”).

Existem instituições que não reportam a sheet de Total e/ou reportam o somatório das sheets desagregadas

com valor diferente da sheet de Total.
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Como resolver?

As instituições devem consultar as instruções de reporte para verificar os critérios que exigem o reporte das sheets desagregadas

e/ou de total. Devem ainda implementar controlos de 2º nível que verifiquem o cumprimento de todos os critérios.



Reporte de @decimals (1|2)

Como identificar e resolver?

Todos os datapoints exigem que lhes seja associada uma precisão. A EBA Filing Rule 2.18 esclarece como pode

e deve ser definido o atributo @decimals.

Existem instituições que reportam datapoints com uma precisão insuficiente, o que provoca inconsistência ao

nível dos valores reportados. As regras non-XBRL v0655_m, v0656_m, v6258_m e v6259_m são

frequentemente incumpridas por esse motivo.
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Como resolver?

Se a precisão sugerida pela EBA na Filing Rule 2.18 não for suficiente para assegurar a consistência dos valores reportados, a

instituição deverá reportar o datapoint com mais casas decimais (se aplicável).

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2185906/63580b57-b195-4187-b041-5d0f3af4e342/EBA Filing Rules v4.3.pdf


Reporte de @decimals (2|2)

Exemplo – Validation Rule v6258_m
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v6258_m: {C 29.00, c240} * {C 04.00, r226, c010} = {C 29.00, c220}

1 {C29.00, c240} 1,0966 %

2 {C04.00, r226, c010} 8.649.916.502,98 €

3 {C29.00, c220} 9.485.676.911,19 €

4 {C 29.00, c240} * {C 04.00, r226, c010} 9.485.498.437,17 €

3 - 4 Diferença entre reportado e calculado 178.474,02 €

Valores reportados

1,0966206330341% → A solução é reportar com 13 casas decimais o datapoint {C29.00, r999, c240}

Valor calculado



FilingIndicator: Entidade inválida

Como identificar e resolver?

A Equipa ITS Suporte tem recebido diversos contactos de instituições supervisionadas a solicitar esclarecimentos

sobre o erro «FilingIndicator: Entidade inválida».

Anteriormente, as instituições reportavam o código MFI.
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Como resolver?

Quando, nos sistemas do Banco de Portugal, a instituição tem um LEI Code associado, a instituição deverá reportar indicando o

LEI Code no lugar do código MFI.



Controlos de 2º nível

Non-XBRL validation rules e EGDQ Checks

A Equipa ITS Suporte recomenda o desenvolvimento de

controlos de qualidade de 2º nível que incluam todas as

regras de validação non-XBRL e os EGDQ checks

desenvolvidos pelo Banco Central Europeu.

Foram recentemente publicados no site do BCE os additional

supervisory data quality checks:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dat

aqualitychecks/html/index.en.html
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html


Submissão de Q&A’s na EBA

Procedimento

Quando uma instituição considera que, por motivos específicos do seu negócio, determinada regra de validação 

não pode ser cumprida, deverá efetuar o seguinte procedimento:

1. Enviar uma exposição da situação à Equipa ITS Suporte;

2. Após análise da Equipa ITS Suporte, e se recomendado pela mesma, a instituição deverá submeter uma 

Q&A à Autoridade Bancária Europeia (EBA). Após a submissão da Q&A à EBA, deve enviar um email para a 

Equipa ITS Suporte indicando qual o ID da Q&A.

Excecionalmente, todos os reportes da instituição cujo único motivo de rejeição seja o incumprimento da regra 

que motivou a Q&A, serão integrados nos sistemas do Banco de Portugal. Para esse efeito, a instituição 

deverá enviar um email para a Equipa ITS Suporte a solicitar a integração do reporte.
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