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NOTA À IMPRENSA

1 - RESULTADO DO BANCO CENTRAL
O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as correspondentes Notas Explicativas
do Banco Central do Brasil, aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 25.8.2005, e o
Parecer dos Auditores Independentes, estão disponíveis na página do Banco na Internet
(www.bcb.gov.br).
O resultado do Banco no 1º semestre de 2005 foi negativo em R$11.616.553 mil:

Em R$ mil
Operações
- Swap
- Juros
- Variação Cambial
- Outras

1.666.844
2.520.902
(14.836.208)
(968.091)

Resultado do Exercício

(11.616.553)

O resultado negativo das operações do Banco decorreu basicamente da apreciação do Real
frente às moedas estrangeiras (Dólar – 11,45%, Euro – 21,32% e DES - 16,67%) ocorrida no
período, o que acarretou despesas com correção cambial, uma vez que o montante das operações
ativas em moedas estrangeiras é superior ao de passivos da mesma natureza.
Esse descasamento entre ativos e passivos cambiais reflete a manutenção, pelo Bacen, das
reservas internacionais do País, as quais têm importância estratégica na medida que constituem
indicador de solidez da economia diante de potenciais choques externos. Embora em determinadas
circunstâncias o custo de oportunidade de sua manutenção possa parecer oneroso, a magnitude das
reservas deve ser compatível com a dimensão da economia e com suas atividades, bem como com a
percepção dos agentes econômicos a respeito da capacidade de pagamentos internacionais do país.
Por fim cabe recordar que de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tesouro
Nacional cobrirá os resultados negativos do 1º semestre de 2005, que após a constituição e reversão
de reservas alcançou o valor de R$11.615.413 mil, até o décimo dia útil do ano subseqüente à data
de aprovação do Balanço, ou seja, até 13.1.2006.
2. NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
O Bacen encontra-se em processo de adaptação de sua contabilidade às normas emitidas pelo
IASB – International Accounting Standards Board, e desde o início de 2005 todas as suas operações
já estão sendo contabilizadas de acordo com essas práticas. Entretanto, o processo estará concluído
apenas em dezembro de 2006, quando será publicado um conjunto completo de demonstrações
comparativas, incluindo as demonstrações de 2006 e 2005 já no novo padrão contábil.
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3. AUDITORIA INDEPENDENTE
A empresa KPMG Auditores Independentes emitiu parecer destacando:
que o passivo atuarial referente a benefícios a funcionários (benefícios de aposentadoria
pelo RJU e benefícios de assistência médica) não é registrado pelo Banco. Buscando equalizar
essa situação, o Banco Central está providenciando a licitação de empresa especializada com
o objetivo de calcular o valor real desse passivo;
incerteza quanto ao valor registrado como provisão para ações judiciais, decorrente da
implantação de um novo sistema de gerenciamento de ações judiciais. O Bacen estará revendo
o processo de implantação do novo sistema e efetuando as regularizações no decorrer do
semestre.

Brasília, 31 de agosto de 2005.

