REPORTES COREP / FINREP / IMOREP … EM XBRL
COREP / FINREP / IMOREP
REPORTE EM XBRL AO BANCO DE PORTUGAL
· Apoio e revisão dos reportes COREP / FINREP / IMOREP
· Processamento periódico dos reportes

4 Como converter os meus reportes COREP / FINREP / IMOREP em XBRL?
4 A quem recorrer para esclarecer dúvidas no preenchimento dos reportes?

E

m 2014 as entidades financeiras passaram a
ter de reportar em formato XBRL, ao Banco de
Portugal, as informações sobre riscos
prudenciais e riscos financeiros implementados,
vulgarmente conhecidos como COREP e FINREP, com
vista a harmonizar a informação entre países.
No início de 2018, também o IMOREP passou a ser
obrigatório neste formato, a partir do início do
segundo semestre.
Este requisito corresponde a um desafio exigente, na
medida em que as entidades abrangidas têm que
implementar, testar e certificar uma solução
informática apropriada nesse formato XBRL.

SERVIÇOS PROPOSTOS PELA BDO

§ Apoio de técnicos BDO nas várias fases de
produção e certificação dos dados reportados;

§ A operacionalização do Processamento dos
Reportes em XBRL é assegurada pela BDO ou
diretamente pelo Cliente, com recurso a uma
ferramenta sólida, imediatamente disponível e
em constante atualização face a novas
taxonomias sem custos adicionais;

§ Segurança e confidencialidade dos dados;
§ A BDO efetua a mediação dos pedidos de
esclarecimento do Banco de Portugal junto da
softwarehouse e coordenação da resposta
correspondente.

Quais as mais valias?
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