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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
2041

Correcció d’errors i d’errades de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del
Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera
pública i reservada, i models d’estats financers.

Havent observat errors i errades a la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de
crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers,
publicada al BOE núm. 296, de 6 de desembre de 2017, i en el seu suplement en català,
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
1. A la pàgina 220, a l’apartat 9 de la norma 64, on diu: «norma 54», ha de dir:
«norma 53».
2. A la pàgina 226, al tercer paràgraf de l’apartat 3 de la norma 65, on diu:
«apartat 17», ha de dir: «apartat 16».
3. A la pàgina 240, al numeral ii), de la lletra b), de l’apartat 2 de la norma 69, on diu:
«apartat 7», ha de dir: «apartat 6».
4. A la pàgina 361, a l’estat FI 101, a les notes (t) i (u), on diu: «en situació normal o
dubtoses», ha de dir: «dubtoses o no».
5. A la pàgina 363, a l’estat FI 102-2 s’eliminen les línies «Valorats pel seu cost» i
«Valorats pel seu valor raonable» a continuació de la línia «No cotitzats» del bloc
corresponent a «Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global».
6. A la pàgina 366, a l’estat FI 103-2, a la nota (a), on diu: «els qualific”Actius no
corrents», ha de dir: «els qualificats d’”Actius no corrents» i a la nota (j) on diu: «inputs»,
ha de dir: «els inputs».
7. A la pàgina 401, a l’estat FI 131-1.1, s’eliminen els ombrejats que figuren a les
cel·les corresponents a Préstecs i avançaments i s’afegeix la nota (b) a les columnes
corresponents a l’«Import en llibres brut. Risc d’insolvència», amb el text següent:
«(b) Recull l’import en llibres brut dels instruments de deute diferents dels actius
financers mantinguts per negociar que no estiguin subjectes a cobertura per risc de país.
Els subjectes a cobertura per risc de país s’han d’incloure íntegrament a la columna
següent, independentment del fet que les seves cobertures es detallin separant la part
corresponent a risc d’insolvència i la part corresponent a risc de país.»
8. A la pàgina 403, a l’estat FI 131-2.1:
i) S’afegeix la nota (b) a la columna corresponent a l’«Import en llibres brut. Risc
d’insolvència» amb el mateix text de l’apartat 7 anterior. Les notes (b) i (c) passen a ser (c)
i (d), respectivament.
ii) S’eliminen els ombrejats que figuren a les cel·les corresponents a Préstecs i
avançaments, excepte els corresponents a la columna de fallits.
9. A la pàgina 404, a l’estat FI 131-2.2 s’afegeix la nota (b) a la columna
d’«Exposicions. Risc d’insolvència», amb el text següent:
«(b) Recull les exposicions fora de balanç que no estiguin subjectes a cobertura per
risc de país. Les subjectes a cobertura per risc de país s’han d’incloure íntegrament a la
columna següent, independentment del fet que les seves provisions es detallin separant la
part corresponent a risc d’insolvència i la part corresponent a risc de país.»
10. A la pàgina 421, a l’estat FI 132:
i)
ii)

A la nota (b) on diu: «67a», ha de dir: «67».
A la nota (c) on diu: «VII», ha de dir: «7».
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iii) A la nota (d) on diu: «64a», ha de dir: «64».
iv) A la nota (e) on diu: «67a», ha de dir: «67».
11. A la pàgina 440, a l’estat FI 140-3:
i) A la nota (c) s’elimina l’expressió «, avançaments diferents de préstecs i
compromisos concedits».
ii) S’ombregen totes les columnes excepte la de Total per a les files des d’«Exposició
total segons la contrapart final» fins a «Resta d’exposicions exemptes de cobertura per risc
de país».
iii) S’ha d’afegir una sisena columna amb l’encapçalament següent: «Exposicions/
Cobertures amb estimació col·lectiva per solucions alternatives».
12. A la pàgina 453, a l’estat FI 150-7, on diu: «Normals», ha de dir: «No dubtosos».
13. A la pàgina 477, a l’estat FC 140-3 es fa el canvi que figura en el numeral i) de
l’apartat 11 anterior.
14. A pàgina 510, les línies corresponents a «Administracions autonòmiques o
regionals» i «Administracions locals» han de figurar al mateix nivell que les corresponents a
«Administracions de la Seguretat Social» i els «Organismes internacionals i supranacionals
(excepte bancs multilaterals de desenvolupament). Administracions públiques».
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