REPORTE SOLVÊNCIA II … EM XBRL

4 Como converter os meus reportes Solvência II em XBRL?
4 A quem recorrer para esclarecer dúvidas no preenchimento dos reportes?

E

m 2016 as entidades seguradoras passaram
a ter de reportar em formato XBRL, à
Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (ASF), as informações sobre
os requisitos de capital implementados,
vulgarmente conhecidos como Solvência II, com
vista a harmonizar a informação entre países.
O primeiro reporte de informação em XBRL foi
alvo de submissão até 20 de Maio de 2016.
Desde então, as entidades seguradoras têm
obrigações periódicas de reporte com caráter
trimestral ou anual.
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;

Quais as mais valias?

§ 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 da Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões junto da
softwarehouse e coordenação da resposta
correspondente.

Contactos
Carlos Fontão de Carvalho

Ana Luisa d’Aires

Partner
Direto: +351 217 990 425
Telem: +351 937 607 040
fontao.carvalho@bdo.pt

Manager
Direto: +351 217 990 430
Telem: +351 937 990 343
luisa.aires@bdo.pt

Av. da República, 50, 10º
1069-211 Lisboa
Tel . (+351) 21 799 04 20
Fax. (+351) 21 799 04 39
Website: www.bdo.pt

A BDO Consulting, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia
BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firmas Membro BDO

