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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CENTRO DE TRADUÇÃO
A.1 Balanço
ATIVOS
A

2 876 700,00

2 661 890,37

em EUR
Variação
em %
8,07 %

1 755 173,00

1 786 480,37

-1,75%

1 755 173,00
0,00

360 549,00
1 425 931,37

386,81%
-100,00%

1 121 527,00
865 107,00
43 071,00
977,00
212 372,00

875 410,00
572 859,00
60 734,00
1 248,00
240 569,00

28,11%
51,02%
-29,08%
-21,71%
-11,72%

41 505 018,70

49 060 980,48

-15,40%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

13 437 147,01

25 008 110,73

-46,27%

4

11 008,25

257 911,45

-95,73%

5
6

102 454,36
8 260,78

0,00
1 182 416,72

N.A
-99,30%

Nota

ATIVO FIXO
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

1

Programas informáticos
Software informático em curso

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

2

Equipamento informático
Mobiliário e parque automóvel
Instalações, máquinas e equipamento
Outras instalações

B

ATIVO CIRCULANTE
EXISTÊNCIAS
Trabalhos em curso

3

CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO

6

2 123 243,78

2 226 038,41

-4,62%

7
8
9
10

664 019,69
11 442,71
10 461 378,50
55 338,94

553 979,24
42 672,00
20 714 690,15
30 402,76

19,86%
-73,18%
-49,50%
82,02%

LIQUIDEZ E SEU EQUIVALENTE

9

27 854 871,69

23 463 869,75

18,71%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%

31.12.2015

31.12.2014

PASSIVO

Nota

PASSIVO EXIGÍVEL
CONTAS A PAGAR

Encargos a pagar
Fornecedores
Pré-financiamento recebido
Outras dívidas

B

31.12.2014

IVA e outros créditos a receber dos Estados-Membros
(contas a receber de transações sem contrapartida direta)
Pré-financiamentos pagos
Créditos sobre instituições e organismos comunitários
Proveitos a receber de instituições e organismos
comunitários
Custos diferidos
Juros adquiridos não vencidos
Depósitos a prazo de três meses e um ano
Contas a receber diversas

Total

A

31.12.2015

11
11
12
13

ATIVO/PASSIVO LÍQUIDO

Reservas
Resultados transitados dos exercícios anteriores
Resultado económico do exercício financeiro

14

Total

3 268 406,21

4 913 337,75

Variação
em %
-33,48%

3 268 406,21
2 289 438,24
417 027,04
560 238,56
1 702,37

4 913 337,75
2 359 847,49
243 533,00
415,00
2 309 542,26

-33,48%
-2,98%
71,24%
134897,24%
-99,93%

41 113 312,49
16 529 466,33
27 630 354,77
-3 046 508,61

46 809 533,10
16 529 466,33
27 514 735,98
2 765 330,79

-12,17%
0,00%
0,42%
-210,17%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%
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A.2 Demonstração de resultados financeiros
Nota

2015

em EUR
Variação
em %

2014

RECEITAS DE EXPLORAÇÃO

39 403 133,01

45 093 900,57

-12,62%

TOTAL DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO

39 443 967,03

44 434 321,57

-11,23%

15
16
17
18
19
20

37 997 119,37
659 336,66
117 250,00
558 726,00
62 935,00
48 600,00

42 479 227,42
664 153,50
159 924,00
1 002 471,00
128 545,65

-10,55%
-0,73%
-26,68%
-44,27%
N.A
-62,19%

21
3

-40 834,02
0,00
243 250,00
91 915,98
-376 000,00

659 579,00
1 980,00
243 250,00
95 349,00
319 000,00

-106,19%
-100,00%
0,00%
-3,60%
-217,87%

22
23
24

42 537 988,98
21 964 805,71
8 068 822,74
12 504 360,53

42 470 031,72
21 573 322,94
6 810 332,43
14 086 376,35

0,16%
1,81%
18,48%
-11,23%

-3 134 855,97

2 623 868,85

-219,47%

92 420,53

144 844,75

-36,19%

92 154,60
265,93

144 790,67
54,08

-36,35%
391,73%

4 073,17

3 382,81

20,41%

3 667,87
405,30

3 375,37
7,44

8,67%
5347,58%

Traduções
Cooperação interinstitucional – base de dados IATE
Terminologia
Listas de termos
Legendagem
Outras receitas de exploração
OUTRAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO
Venda/ativação de imobilizações
Subsídio do Estado luxemburguês para o arrendamento*
Receitas diversas
Variação dos trabalhos em curso

DESPESAS DE EXPLORAÇÃO
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Despesas operacionais

EXCEDENTE DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO
RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Juros bancários
Benefícios cambiais
DESPESAS FINANCEIRAS
Encargos bancários
Perdas com taxas de câmbio

EXCEDENTE DAS ATIVIDADES NÃO
OPERACIONAIS
EXCEDENTE DAS ATIVIDADES CORRENTES
EXCEDENTE/DÉFICE DAS ATIVIDADES
EXTRAORDINÁRIAS

88 347,36

141 461,94

-37,55%

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

0,00

0,00

N.A

RESULTADO ECONÓMICO DO EXERCÍCIO

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

*Transações sem contrapartida direta
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A.3 Demonstração de variações do ativo/passivo líquido
em EUR

Nota

Situação em 31 de dezembro de
2013
Movimentos das reservas
Imputação do resultado económico
de 2013
Resultado económico do exercício
Restituições a clientes
Situação em 31 de dezembro de
2014
Movimentos das reservas
Imputação do resultado económico
de 2014
Resultado económico do exercício
Restituições a clientes
Situação em 31 de dezembro de
2015

Reservas
Capital

25

25

Reservas

Excedente/défice
acumulado

Resultado
económico
do exercício

Total
ativo/passivo
líquido

0,00

16 529 466,33

23 349 260,84

6 465 475,14

46 344 202,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 465 475,14

-6 465 475,14

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-2 300 000,00

2 765 330,79
0,00

2 765 330,79
-2 300 000,00

0,00

16 529 466,33

27 514 735,98

2 765 330,79

46 809 533,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 765 330,79
0,00
-2 649 712,00

-2 765 330,79
-3 046 508,61
0,00

0,00
-3 046 508,61
-2 649 712,00

0,00

16 529 466,33

27 630 354,77

-3 046 508,61

41 113 312,49

Para mais pormenores sobre a restituição, ver nota 25 do Capítulo A.5 Notas às demonstrações financeiras.
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A.4 Demonstração dos fluxos de caixa

FLUXOS DE TESOURARIA RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE
EXPLORAÇÃO
Resultado das atividades correntes
+ Amortização
+/- Provisões para riscos e encargos
+/- Regalias sociais
+/- Variação de existências
+/- Variação de créditos de exploração
+/- Variação de dívidas de exploração
+/- Variação de outros créditos ligados à atividade
+/- Variação de outras dívidas ligadas à atividade
+/- (Ganhos)/Perdas na venda de instalações, equipamentos e imóveis
FLUXOS LÍQUIDOS DE TESOURARIA RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE
EXPLORAÇÃO

em EUR

2015

2014

-3 046 508,61
855 519,39
0,00
0,00
376 000,00
1 317 652,07
655 068,46
0,00
0,00
0,00

2 767 310,79
561 622,15
-260 000,00
0,00
-319 000,00
2 652 758,27
117 677,51
0,00
0,00
-1 980,00

157 731,31

5 518 388,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-1 070 329,02
10 253 311,65
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 204 441,17
-103 199,73
0,00
0,00
0,00
0,00

9 182 982,63

-1 307 640,90

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 949 712,00

0,00

-4 949 712,00

0,00

4 391 001,94
23 463 869,75
27 854 871,69

4 210 747,82
19 253 121,93
23 463 869,75

FLUXOS DE TESOURARIA LIGADOS A EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS E CONTRAÍDOS
+/- Ativos financeiros (fundos próprios)
+/- Ativos financeiros (fundos contraídos em empréstimo)
+/- Passivos financeiros (fundos provenientes de crédito)
FLUXO LÍQUIDO DE TESOURARIA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE
CONCESSÃO E CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

FLUXOS DE TESOURARIA LIGADOS A OPERAÇÕES DE
INVESTIMENTO
- Aquisições de imobilizações
- Depósitos a prazo
+ Cessões de imobilizações
+ Redução dos ativos financeiros
+/- Variação dos créditos e das dívidas sobre as imobilizações
+ Dividendos pagos

FLUXOS LÍQUIDOS DE TESOURARIA LIGADOS A OPERAÇÕES DE
INVESTIMENTO

FLUXOS DE TESOURARIA LIGADOS A OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO

+/- Passivos financeiros
+/- Passivos a longo prazo
- Restituição a clientes via transferência bancária (para mais pormenores, ver Nota
25)
FLUXOS LÍQUIDOS DE TESOURARIA LIGADOS A OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO

FLUXOS DE TESOURARIA
Situação da tesouraria no início do exercício
Situação da tesouraria no encerramento do exercício
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A.5 Notas às demonstrações financeiras
1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
A missão do Centro consiste em prestar serviços de tradução a outras agências descentralizadas da UE
e dar assistência a instituições e organismos da UE que possuem serviços de tradução próprios em
alturas de sobrecarga de trabalho. Paralelamente, o Centro participa nos trabalhos do Comité
Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI), cujo objetivo é promover uma colaboração no
respeito das regras de subsidiariedade e favorecer economias de escala no domínio da tradução.
2. ESTATUTO JURÍDICO
O Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia foi formalmente criado em 1994 pelo
Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, de 28 de novembro de 1994, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1645/2003 de 18 de junho de 2003.
O Centro de Tradução é um organismo de direito público europeu, dotado de personalidade jurídica.
Dispõe de recursos financeiros próprios constituídos pelos pagamentos das agências, organismos e
instituições em contrapartida dos serviços prestados.
3. BASE DA APRESENTAÇÃO
As contas anuais foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Centro e são apresentadas
em conformidade com as disposições do Regulamento Financeiro do Centro, bem como com as regras
e métodos contabilísticos adotados pelo contabilista da Comissão.
O exercício financeiro tem início em 1 de janeiro de 2015 e encerra em 31 de dezembro de 2015.
As contas são mantidas em euros.
4. PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS
As demonstrações financeiras do Centro são elaboradas com base nos princípios contabilísticos
geralmente aceites detalhados no artigo 95.º do Regulamento Financeiro do Centro, nomeadamente:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

apresentação fiável;
princípio da especialização;
princípio da continuidade;
consistência na apresentação;
agregação;
compensação;
informação comparativa.

5. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES
5.1 Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas incluem ativos com uma vida útil estimada superior a um ano e um custo
de aquisição superior a 420 EUR por unidade.
As imobilizações incorpóreas adquiridas são indicadas a preço de custo, deduzida a amortização
acumulada e as perdas por imparidade reconhecidas.
O custo de melhorias das imobilizações superiores a 420 EUR aumenta o custo de aquisição da
imobilização conexa.
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A amortização das imobilizações incorpóreas é imputada ao longo da respetiva vida útil estimada, linear
e mensalmente, em conformidade com a regra 6 «Imobilizações incorpóreas». As imobilizações
incorpóreas são constituídas principalmente por software, que é amortizado ao longo de quatro anos.
5.2 Imobilizações incorpóreas geradas internamente
As imobilizações incorpóreas geradas internamente incluem software desenvolvido especificamente pelo
Centro de Tradução, com uma vida útil estimada superior a um ano e um custo de aquisição superior a
150 000 EUR, e que é produzido ou adjudicado a contratantes externos.
Os ativos intangíveis resultantes de investigação (ou da fase de investigação de um projeto interno) não
são reconhecidos como ativos, mas sim como gastos do período em que são incorridos.
Para os projetos de desenvolvimento de TI internos ou externos em fase de desenvolvimento é feita uma
avaliação para determinar se cumprem os critérios de reconhecimento como ativo e se as despesas
incorridas no quadro do projeto devem ser reconhecidas como ativo intangível. As condições específicas
a seguir indicadas devem estar reunidas para demonstrar que o ativo gerará prováveis benefícios
económicos futuros ou um potencial de serviço no final do projeto:
-

a viabilidade técnica de concluir o ativo intangível a fim de que esteja disponível para uso ou venda;
a intenção do Centro de finalizar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo;
a forma como o ativo intangível gerará prováveis benefícios económicos futuros ou um potencial de
serviço; e
a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros necessários para a finalização do
desenvolvimento e o uso ou a venda do ativo intangível.

No final da fase de desenvolvimento, o projeto deverá corresponder à definição de imobilização.
A amortização dos ativos intangíveis gerados internamente é imputada ao longo da respetiva vida útil
estimada, linear e mensalmente, em conformidade com a regra 6 «Imobilizações incorpóreas».
5.3 Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas incluem ativos com uma vida útil estimada superior a um ano e um custo de
aquisição superior a 420 EUR por unidade.
As imobilizações corpóreas adquiridas são registadas a preço de custo, deduzida a amortização
acumulada e as perdas por imparidade reconhecidas.
O custo de melhorias das imobilizações superiores a 420 EUR aumenta o custo de aquisição da
imobilização conexa.
As despesas de reparações e manutenção são imputadas nas despesas durante o período financeiro
em que são incorridas.
A amortização é imputada para amortizar o custo das imobilizações corpóreas, com exceção de terrenos
e ativos em construção, ao longo da respetiva vida útil estimada, linear e mensalmente, com recurso à
taxa de amortização indicada na tabela seguinte definida pela Comissão Europeia.
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Os créditos correspondentes às traduções do mês de dezembro faturadas em janeiro do ano seguinte
são considerados proveitos a receber e são contabilizados nas receitas da demonstração de resultados
financeiros. Para mais informações, ver Nota 5 em Informações complementares sobre o balanço, a
demonstração de resultados financeiros e o mapa dos fluxos de tesouraria, a seguir denominadas
Informações complementares.
O Centro pratica uma política de gestão de tesouraria que permite colocar dinheiro em depósitos a prazo
nos bancos. Os depósitos a prazo por mais de três meses são considerados créditos e não equivalente
liquidez.
5.7 Liquidez e seu equivalente
A gestão de tesouraria do Centro é assegurada pelo contabilista, com recurso a contas correntes, contas
de poupança e depósitos a prazo inferiores a três meses, abertas em euros no Banque et Caisse
d’Épargne de l’État e no BGL BNP Paribas. As entradas e as saídas de tesouraria são contabilizadas na
data-valor que figura nos extratos de conta.
5.8 Contas a pagar
As contas a pagar são indicadas pelo seu valor nominal. As contas a pagar representam uma dívida a
curto prazo para com os nossos fornecedores correspondente a bens entregues e serviços prestados ao
Centro antes do final do ano, independentemente do facto de o Centro já ter recebido a respetiva fatura.
As contas a pagar incluem igualmente os montantes correspondentes a férias por gozar. A dívida
correspondente a férias por gozar é calculada com base no número de dias de férias por gozar pelo
pessoal no final do ano e nos salários individuais.
5.9 Provisões para riscos e encargos
As provisões constituem obrigações presentes resultantes de eventos passados, não havendo certezas
quanto à data e exfluxo futuro de recursos para liquidar essas obrigações. É provável um exfluxo de
recursos e a quantia da obrigação pode ser estimada de forma fiável. As provisões devem ser revistas à
data de relato e ajustadas para refletir a melhor estimativa existente. Se deixar de ser provável um exfluxo
de recursos que incorporem benefícios económicos ou a potencialidade de serviços para liquidar a
obrigação, a provisão deverá ser revertida nas receitas. Essa reversão só é contabilizada se ocorrer no
decurso de um período de relato que não o do reconhecimento da provisão. Se assim for, a provisão
criada inicialmente é revertida.
Uma provisão é utilizada unicamente para as despesas para as quais foi inicialmente prevista. Neste
caso, a provisão existente é utilizada, sendo-lhe imputadas as despesas.
5.10 Reservas – Fundo permanente de pré-financiamento
O Regulamento Financeiro do Centro de Tradução define no seu artigo 67.º bis um fundo permanente
de pré-financiamento que assegura o financiamento necessário para garantir o bom funcionamento do
Centro até à receção dos montantes faturados. Em conformidade com o artigo 57.º bis do Regulamento
que define as normas de execução do Regulamento Financeiro do Centro, o montante deste fundo não
pode ser inferior a quatro duodécimos das dotações do exercício financeiro.
5.11 Receitas
As receitas das traduções e outras receitas do exercício são reconhecidas nas contas sempre que os
serviços correspondentes são prestados e aceites pelos clientes, sem quaisquer descontos,
independentemente da data de cobrança do pagamento correspondente.
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As receitas de juros são registadas periodicamente, com base no montante em dívida e na taxa efetiva
de juros aplicável.
As transações sem contrapartidas diretas são as transações em que uma entidade recebe um valor de
outra entidade sem dar diretamente em troca uma contrapartida de valor equivalente ou em que dá um
valor a outra entidade sem receber diretamente em troca uma contrapartida de valor equivalente. As
receitas de transações sem contrapartida direta são medidas no montante do aumento do ativo líquido
reconhecido pelo Centro. Um exemplo de transações sem contrapartida direta é o subsídio para as
despesas de arrendamento concedido ao Centro pelo Estado luxemburguês, descrito na Nota 19 das
Informações complementares.
5.12 Encargos
As despesas do exercício entram na contabilidade quando o serviço ou o bem são recebidos no Centro,
independentemente da data do pagamento.
5.13 Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações efetuadas em moeda estrangeira durante o exercício são convertidas com recurso à taxa
de câmbio mensal publicada pela Comissão Europeia em vigor à data da emissão da ordem de
pagamento ou da ordem de cobrança respeitante à transação. Eventuais ganhos ou perdas no câmbio
obtidos no momento da conclusão da transação são imputados na demonstração de resultados
financeiros do exercício correspondente como despesas ou receitas financeiras.
Na data do balanço, os ativos financeiros, os créditos correntes e as dívidas em moeda estrangeira são
convertidos com recurso à taxa de câmbio mensal publicada pela Comissão Europeia em vigor nessa
data. Eventuais ganhos ou perdas obtidos com a taxa de câmbio são registados nas despesas ou receitas
do exercício financeiro em curso, conforme o caso.
5.14 Resultado ordinário
As receitas e despesas ordinárias decorrem da atividade principal do Centro, bem como de todos os
factos que possam derivar desta atividade.
5.15 As receitas e despesas extraordinárias
As receitas e despesas extraordinárias decorrem de acontecimentos ou transações claramente distintos
das atividades ordinárias do Centro, bem como de receitas ou despesas decorrentes de acontecimentos
ou transações de que não é prevista uma ocorrência frequente ou regular.
5.16 Resultado económico do exercício
O resultado económico do exercício é composto pelas receitas e despesas que foram inscritas na
demonstração de resultados financeiros durante o exercício contabilístico. Todas as receitas e despesas
reconhecidas durante o período do exercício deverão ser incluídas no resultado económico do exercício.
O resultado económico do exercício será igual à soma do exercício líquido ordinário e do exercício líquido
extraordinário.
5.17 Uso de estimativas
A apresentação de demonstrações financeiras obriga a direção a elaborar previsões e a colocar
hipóteses que afetam os ativos existentes à data da elaboração do balanço e os montantes das receitas
e das despesas respeitantes ao período em causa. A direção do Centro considera que as previsões e as
hipóteses utilizadas não diferirão significativamente dos resultados atuais nos próximos períodos.
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5.18 Alteração dos métodos contabilísticos ou das políticas de avaliação, depreciação ou
contabilística
As demonstrações financeiras relativas ao exercício que terminou em sexta-feira, 31 de Dezembro de
2015 não foram reformuladas para refletir qualquer alteração dos métodos contabilísticos ou das políticas
de avaliação, depreciação ou contabilística.
5.19 Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é elaborada com recurso ao método indireto. Os equivalentes
liquidez incluem o ativo circulante líquido facilmente convertível em liquidez, num montante previamente
acordado. Os fluxos de tesouraria resultantes do funcionamento, do investimento e de atividades
financeiras apresentados no mapa dos fluxos de tesouraria não são compensados.
5.20 Informação por segmentos
A informação por segmentos diz respeito a entidades que têm uma atividade ou um grupo de atividades
distintas, relativamente às quais é apropriado relatar separadamente informação financeira, com a
finalidade de avaliar o desempenho anterior da entidade na realização dos seus objetivos e de tomar
decisões acerca da afetação futura de recursos. No caso do Centro de Tradução, considera-se que todas
as atividades pertencem a uma única atividade, pelo que as demonstrações financeiras são
apresentadas num único segmento.
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do domínio e do tipo de tradução (tradução, alteração, revisão, marcas, desenhos e modelos, listas de
termos e terminologia).
As despesas operacionais registaram uma diminuição de 11,23% em 2015, principalmente devido à
diminuição do número de páginas traduzidas por tradutores externos (uma diminuição de 9,56%, de
522 234 páginas em 2014 para 472 324 páginas em 2015). A diminuição das despesas operacionais
também se deveu à descida do preço médio por página dos documentos externalizados.
Nota 25: Restituições a clientes
A fim de reduzir o excedente orçamental acumulado, o Centro de Tradução executou duas restituições
aos seus clientes em 2015. A primeira restituição, no montante de 2,3 milhões de euros, foi anunciada
pelo Conselho de Administração em 2014 e figura, por isso, nas rubricas «Movimentos das reservas»
e «Outras dívidas» (ver Nota 13) em 2014. A restituição foi executada após a aprovação do primeiro
orçamento retificativo de 2015, em 5 de março de 2015. O montante restituído a cada cliente foi
proporcional à sua parte nas receitas totais do Centro nos três anos anteriores (2012-2014).
A segunda restituição relativa ao excedente orçamental de 2014, no montante de 2 649 712 EUR, foi
executada após a aprovação do segundo orçamento retificativo de 2015, em 28 de junho de 2015. O
montante restituído a cada cliente foi proporcional à sua parte nas receitas totais do Centro em 2014.
Os pormenores sobre as restituições aos clientes são resumidos no quadro a seguir.
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B.1. Princípios orçamentais (resumo baseado no Regulamento Financeiro do
Centro)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Princípios da unicidade e da verdade orçamental
Princípio da anualidade
Princípio do equilíbrio
Princípio da unidade de conta
Princípio da universalidade
Princípio da especificação
Princípio da boa gestão financeira

B.2. Tipos de dotações
No seu orçamento, o Centro utiliza dotações não diferenciadas.
O Centro utiliza a transição automática de dotações.
O Centro não responde pelas receitas afetadas.
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Agência de Execução para a Inovação e as Redes (AEIR)
Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA)
Agência de Execução para a Investigação (REA)
Empresa Comum «Céu Limpo»
Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
Empresa Comum SESAR (EC SESAR)
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD)
Empresa Comum para realizar a iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos sistemas informáticos
incorporados (ARTEMIS)
Empresa Comum «Iniciativa sobre medicamentos inovadores» (IMI)
Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio» (Empresa comum PCH)
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)
Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)
Autoridade Bancária Europeia (EBA)
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA)
Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE)
Agência Europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de
liberdade, segurança e justiça (eu-LISA)
Empresa Comum de Componentes e sistemas eletrónicos para uma liderança europeia (EC ECSEL)
Conselho Único de Resolução (CUR)
Comissão Europeia – (DG EMPL e DG JUST)
Terminologia Interativa para a Europa (IATE)
Conselho da União Europeia (Conselho)
Tribunal de Contas Europeu (TCE)
Tribunal de Justiça da União Europeia
Banco Central Europeu (BCE)
Provedor de Justiça Europeu
TOTAL DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO

26 000,00
32 600,00
34 000,00
7 500,00
46 200,00
106 400,00
28 600,00
684 500,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
205 623,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
-3,75
-13,33
-4,60
-19,00
-3,60
-11,50
4,64

0,00

2 772,00

0,00

0,00

2 772,00

2 772,00

0,00

-6,00

17 900,00
9 300,00
418 200,00
120 900,00
1 108 900,00
310 600,00
457 700,00
220 500,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
215 510,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4,00
-9,50
3,07
-3,25
-4,91
-4,00
-7,00
-0,13

465 600,00

343 728,00

0,00

0,00

343 728,00

343 728,00

0,00

-8,00

0,00
0,00
1 175 200,00
741 600,00
288 200,00
28 000,00
0,00
683 600,00
203 700,00

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
338 752,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8,00
-1,20
16,44
7,61
-4,38
-3,50
-14,50
26,55
-5,20

43 051 000,00

40 107 000,22

1 182 416,72

1 182 416,72

40 099 760,22

41 282 176,94

7 240,00

-1,95

*Os pagamentos antes do prazo originam resultados negativos (a azul) e os pagamentos depois do prazo resultados positivos (a vermelho).
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RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DO
EXERCÍCIO DE 2015
C.1
C.2

Recursos financeiros e gestão orçamentalError! Hyperlink reference not valid.41
Realização dos objetivos do exercícioError! Hyperlink reference not valid.49
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outras despesas relacionadas com o pessoal não podem ser transitadas, o nível de dotações transitadas
mantém-se relativamente baixo (229 814 EUR, em comparação com 187 758 EUR em 2014). As
dotações anuladas de 1,3 milhões EUR no Título 1 (1,4 milhões de EU em 2014) representam 5,4 % do
orçamento do Título 2 (5,8 % em 2014).
A execução orçamental relativamente elevada e o baixo número de dotações transitadas para o Título 1
devem-se à razoável previsibilidade das despesas com o pessoal. As anulações de dotações
orçamentais devem-se essencialmente ao facto de o preenchimento do quadro de pessoal não ter
alcançado o nível previsto no orçamento.
Conforme descrito no documento de programação do Centro para 2017-2019, a seleção e o recrutamento
de pessoal tem sido mais lenta como resultado da incerteza no que respeita ao quadro de pessoal e aos
lugares a cortar. As licenças parentais e as licenças gerais também tiveram um impacto sobre as
despesas a um nível que não estava previsto no orçamento para 2015.
Título 2 – Imóveis, equipamento e despesas diversas de funcionamento
O orçamento do Título 2 era de 7,1 milhões de euros, ou seja, 2,9 % mais elevado do que o orçamento
de 2014. Em 2015, um montante de 6 472 976 EUR, ou seja 91,80 % do montante inscrito no Título 2,
foi executado em termos de autorizações, o que correspondeu a uma execução significativamente melhor
do que a de 2014 (87,3% e 6 031 234 EUR). Em 2015, um montante de 578 494 EUR, ou seja 8,20 %
do orçamento, não foi usado (12,7 % do orçamento e 876 466 EUR em 2014). Enquanto a execução do
capítulo do orçamento mais importante, relativo ao aluguer de edifícios e custos conexos, é relativamente
elevada - 93,95 % (98,7 % em 2014) -, a execução das despesas de TI, o segundo capítulo do orçamento
mais importante, é ligeiramente inferior a 91,48 %, mas é muito melhor do que no ano anterior (78,7 %).
O nível de pagamentos de 62,81 % no Título 2 é inferior ao de 2014 (66,0%). Esta diminuição deveu-se
sobretudo a uma dotação de autorização assinada antes final do ano para a adaptação das instalações
a subalugar à Comissão, bem como a dotações de autorização muito elevadas em matéria de TI, como
a compra de espaço de armazenamento de salvaguarda e a compra de servidores adicionais, assinadas
igualmente antes do final do exercício. O montante das autorizações transitadas de 2015 para 2016 foi
de 2 044 159 EUR, enquanto o montante transitado de 2014 para 2015 foi apenas de 1 472 575 EUR.
Título 3 – Despesas operacionais
No Título 3, apenas 78,28 % do orçamento (14 316 723 EUR) foram utilizados ao longo de 2015,
enquanto em 2014 foram usados 86,70 % do orçamento (15 805 394 EUR). A execução orçamental em
2015 é, assim, quase 8,4 pontos percentuais inferior à execução de 2014. As dotações não utilizadas
neste Título foram de 3 972 277 EUR (2 429 606 EUR em 2014); deste montante, 3 819 443,34 EUR
provêm da rubrica 3000 «Prestações de tradução externa» (2 137 447 EUR em 2014). Este montante é
consideravelmente mais elevado do que o que estava previsto na última parte do ano.
As principais razões do baixo nível de execução do Título 3 tiveram que ver com um preço médio dos
documentos externalizados mais baixo do que o esperado, um número de páginas externalizadas mais
baixo do que o esperado, e uma margem de segurança que não era afinal necessária.
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D. Dotações anuladas

Dotações anuladas
22%

10%
68%

Pessoal (1 318 188 EUR)
Imóveis, equipamento e despesas diversas de funcionamento (578 494 EUR)
Despesas operacionais (3 972 277 EUR)
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