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Sr. Antonio Murillo Gano, Secretário Administrador do Conselho de Administração BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. CERTIFICO: 
Que a Assembleia Geral Ordinária e Universal de Acionistas do BANKINTER CONSUMER 
FINANCE, E.F.C., S.A. (Doravante a "Sociedade"), na sua sessão validamente celebrada 
através do sistema de videoconferência por ligação plurilateral em tempo real, com 
imagem e som em direto de todos os participantes - cuja autenticidade foi comprovada 
pelo Secretário Sr. Antonio Murillo Gayo - em virtude do disposto no artigo 40 do Real 
Decreto-Lei 8/2020, de 17 de março, de medidas extraordinárias para fazer face ao 
impacto económico e social da COVID 19, sendo às 10:00 horas do dia 20 de maio de 
2020 e dando-se por celebrada a sessão na sede social da Sociedade, sita na Avenida de 
Bruselas, 12, Alcobendas, Madrid, com participação dos únicos dois acionistas da 
Sociedade, em relação ao qual o Secretário 
D. Antonio Murillo Gayo reconhece a sua identidade e também todos eles entre si, 
representando cem por cento do capital social e atuando como Presidente e como 
Secretária da sessão a Sra. Da. María Dolores Dancausa Treviño e o Sr. Antonio Murillo 
Gayo, respetivamente, adotou por unanimidade, entre outros, os seguintes acordos: 
PRIMEIRO: 
A Assembleia Geral Ordinária e Universal acorda, por unanimidade, aprovar as Contas 
Anuais (Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de alterações em 
Capitais Próprios, Demonstração de fluxos de caixa e Relatório anual), o relatório de 
Gestão e a Proposta de Aplicação do Resultado do Exercício de 2019, de acordo com os 
termos em que as referidas Contas e Relatórios foram formulados pelo Conselho de 
Administração do BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A., na sua sessão de 27 de 
março de 2020, e auditados sem exceções pela PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L., dos quais se dá leitura pelo Secretário Sr. Antonio Murillo Gayo, acompanham a 
Ata, como anexo 1, e que foram aprovados por todos os Administradores com cargo em 
vigor à data da elaboração. 
É apresentado a seguir um resumo dos dados de distribuição dos resultados do 
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. no exercício de 2019: 

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 2019 
Reserva legal  
Reserva voluntária 36.718 
Dividendos 42.356 
Resultado do exercício 79.074 
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Neste sentido, a Assembleia ratifica e, portanto, aprova o dividendo da conta do 
exercício de 2019 adotado pelo Conselho de Administração da Sociedade, com data de 
20 de dezembro de 2019, nos termos do disposto no artigo 277 do Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo qual é aprovado o texto alterado da Lei de 
Sociedades de Capital, por um valor total de 42.355.501,50 de euros, tomando como 
referência a situação da Sociedade a 30 de novembro de 2019, pelo que, em 
consideração ao acordo de aplicação de resultados do exercício de 2019, que se acaba 
de adotar pela Assembleia, nenhum montante adicional por dividendos deve ser pago 
aos acionistas após o fecho do exercício de 2019 por ter sido satisfeito integralmente, 
conforme descrito. 

SEGUNDO: 

A Assembleia Geral Ordinária e Universal aprova, por unanimidade, a gestão do Conselho 
de Administração do BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A., durante o exercício 
de 2019. 

TERCEIRO: 
A Assembleia Geral Ordinária e Universal do BANKINTER CONSUMER FINANCE, E F.C., 
S.A., acorda, por unanimidade, capacitar a Presidente a Sra. Da. María Dolores Dancausa 
Treviño, o Administrador-Diretor Geral da Sociedade o Sr. Alfonso Saez Alonso-Muñumer 
e o Secretário Administrador, o Sr. Antonio Murillo Gayo, para a interpretação, aplicação, 
execução, complemento, desenvolvimento e correção dos acordos adotados na presente 
sessão, bem como para cumprir os requisitos legalmente exigíveis para a sua plena 
eficácia e com os mais amplos poderes, possam comparecer perante o Notário, em 
representação solidária da Sociedade, elevar a escritura pública os acordos adotados na 
presente sessão e outorgar os documentos públicos necessários para desenvolver, 
completar e corrigir os mesmos, para efeitos da sua inscrição no Registo Comercial e em 
quaisquer outros, quando apropriado. Encontram-se incluídos expressamente nestes 
poderes o de modificar qualquer acordo adotado na medida do necessário, para ajustar 
o seu conteúdo à classificação do Registo Comercial e o de formalizar o depósito de 
contas a que se refere o artigo 279 da Lei de Sociedades de Capital.  
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QUARTO: 
Pelo Secretário foi feita a leitura da Ata da sessão, a qual é aprovada por unanimidade 
e enviada de imediato para os endereços de correio eletrónico de todos os 
concorrentes, fazendo constar que está assinada por todos os acionistas da 
Sociedade, que na sessão não houve intervenções para as quais tenha sido solicitado 
um registo em Ata, e que todos os acordos foram aprovados por unanimidade. 
Igualmente, C E R T I F I C A ,  que, tal como consta na Ata correspondente da 
Assembleia na sua sessão validamente celebrada através do sistema de 
videoconferência por ligação plurilateral em tempo real, com imagem e som em direto 
de todos os participantes, a que a certificação corresponde, e tendo o Secretário 
reconhecido a identidade de todos, e, por sua vez, todos eles entre si, participaram os 
dois únicos acionistas, representando cem por cento do capital social, assim como a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, enumerados de seguida: 
Sra. Da. María Dolores Dancausa Treviño. 
Sr. Alfonso Saez Alonso-Muñumer. 
Sr. Julio Gabriel Zapatero Gaviria. 
Sr. Fernando Moreno Marcos. 
Sr. Mario Armero Montes. 
Sra. Da. Patricia Ayuela de Rueda. 
Sr. Gustavo A. García Brusilovsky. 
Sr. Jacobo Díaz García. 
Sr. Alberto Reis de Oliveira Ramos. 
Secretário Administrador: 
Sr. Antonio Murillo Gayo. 

Da mesma forma, C E R T I F I C A :  que figuravam na Ordem do Dia os assuntos sobre 
os quais foi certificado; que a Ata da sessão foi aprovada por unanimidade, enviada de 
imediato para os endereços de correio eletrónico de todos os concorrentes, não tendo 
havido intervenções para as quais tenha sido solicitado um registo em Ata - e que na 
referida Ata são expressas todas as circunstâncias previstas no artigo 97 do 
Regulamento do Registo Comercial. 
  

[Assinatura 
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E para que conste, emito na Avenida de Bruselas, 12, Alcobendas, Madrid, a presente 
certificação parcial dos acordos mencionados, com a aprovação da Sra. Presidente, em 
20 de maio de 2020. 
 
Aprovado  A Presidente       O Secretário Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Sr. Dª. María Dolores Dancausa Treviño   Sr. Antonio Murillo Gayo  

[Assinatura ilegível] [Assinatura ilegível] 
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Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
Relatório de Gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
Evolução da Sociedade no exercício 
Em 2019 manteve-se a evolução positiva do negócio: o total de investimento bruto da 
Sociedade cresceu mais de 420 milhões de euros, 21,1%, para os 2.411 milhões de 
euros. O resultado líquido da Sociedade ascendeu a 79.074 milhares de euros, 7,9% 
mais do que no ano anterior. 
 
Durante 2019, a Sociedade continuou com a sua atividade comercial através da marca 
Bankintercard e também através de vários acordos comerciais com diferentes 
empresas, tanto em Espanha como em Portugal. Da mesma forma, durante o exercício 
de 2019, continuou-se com a atividade de financiamento através de empréstimos no 
ponto de venda iniciada em 2016, baseada essencialmente em bens e serviços de 
consumo e financiamento automóvel. 
 
Principais riscos do negócio 
Os principais riscos da Entidade advêm do atual contexto macroeconómico, 
principalmente risco de crédito. Não obstante, a Sociedade conta com os sistemas, 
controlos e processos necessários para controlar e mitigar este risco (ver Nota 15}. 
 
Risco de crédito 
A gestão do risco do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. segue os princípios e 
políticas do Grupo Bankinter. 
 
Uma vez aprovado no quarto trimestre de 2018 pelo Conselho do Bankinter, S.A. o Plano 
de Negócio 2019 do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., que inclui o nível de risco 
objetivo (investimento e morosidade previstas, tipologia de clientes, etc.), as decisões 
para a gestão de risco: aumento de limites, lançamento de novos produtos, políticas 
comerciais, controlo da morosidade, recuperações, etc., são tomadas dentro dos limites 
aprovados pelo Conselho de Administração do Consumer Finance, E.F.C., S.A., pela 
Comissão de Riscos do Bankinter Consumer Finance, E.F.C.. S.A. 
 
O Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S A. e a Comissão 
Executiva do Conselho do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. são informados 
periodicamente da evolução da carteira de crédito em relação ao Plano de Negócio, e as 
ações estabelecidas para o cumprimento ou correção de desvios. 
 

[Assinatura ilegível] 

[Assinatura ilegível] 



7  

 
A área de risco de crédito depende diretamente do Diretor Geral do Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C, SA e o seu responsável pertence ao Comité de Direção da Sociedade. 
 
As principais funções da área de risco de crédito são: 
 

 Acompanhamento do risco de crédito do negócio e a sua apresentação ao 
Conselho de Administração, à Comissão de Direção e à Comissão de Riscos do 
Bankinter e à Comissão  
 

 Executiva de Riscos do Conselho. 
 

 Supervisão do processo de crédito. 
 

 Ligação entre as áreas de negócio e o Comité de Riscos, que aprova as decisões 
de crédito de definição das políticas de crédito do negócio. 

 
 Recuperações em caso de impacto por parte dos clientes. 

 
Risco de liquidez 
A gestão do risco de liquidez deve assegurar que a Sociedade tem acesso aos fundos 
necessários para enfrentar os seus compromissos de pagamentos a preços razoáveis, 
assim como para realizar o seu plano de negócio com fontes de financiamento seguras 
e duradouras. 
 
A Sociedade financia-se por um lado através de empréstimos com um vencimento entre 
1 e 5 anos e, por outro, através de duas linhas de crédito. Todo o financiamento é 
concedido pelo Bankinter, S.A. e permite à sociedade assumir completamente as suas 
necessidades de financiamento. 
 
Risco de taxa de juro 
Ao longo do exercício concluído em 31 de dezembro de 2019, a sociedade contraiu dois 
novos empréstimos de 300 milhões de euros cada, com vencimentos a 3 e 5 anos, com 
o objetivo de reduzir o nível de exposição da linha de crédito concedido pelo Bankinter, 
S.A. que se encontra indexado à Euribor. 
 
Deste modo, a Sociedade mitiga o seu risco de taxa de juro, reduzindo a sua exposição a 
taxas varáveis de mercado, mais voláteis por natureza. Não obstante, a Sociedade 
realiza análises de sensibilidade da Margem Financeira perante variações da taxa de 
referência e analisa os resultados com a finalidade de otimizar ao máximo a gestão diária  

[Assinatura ilegível] 
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do seu financiamento e de reduzir o risco da mesma. 
Risco operacional 
Atualmente, a Sociedade está isenta de apresentar informação individual de Risco 
Operacional. Não obstante, é considerada como mais uma área do Bankinter S.A. na 
gestão que esta Entidade realiza sobre o Risco Operacional de todas as suas áreas de 
negócio e subsidiárias. 
 
Esta gestão, no caso da Sociedade, concretiza-se no estabelecimento de um mapa de 
risco operacional, numa gestão proativa de riscos identificados e num controlo de 
perdas por Risco Operacional, entre outras ações, lideradas pela Divisão de Risco 
Operacional do Bankinter, em coordenação com a direção da Sociedade. 
 
Utilização de instrumentos financeiros 
A Sociedade, no exercício de 2019 e 2018, operou fundamentalmente com 
instrumentos de dívida. Durante o exercício de 2019 não operou com instrumentos 
derivados. 
 
Evolução previsível 
Em 2020, a Sociedade continuará focada no crescimento rentável, desenvolvendo ainda 
mais a sua oferta de empréstimos a clientes e potenciando a diversificação internacional 
do negócio, sempre com especial atenção às suas linhas básicas de gestão. 
 
Factos posteriores 
Com data de 4 de março de 2020, o Supremo Tribunal ditou uma sentença analisando 
um caso concreto de outra entidade, que declara a nulidade de um determinado 
contrato de cartão de crédito com a funcionalidade "revolving'', por o utilizador 
considerar o juro remuneratório combinado. Trata-se, assim, de uma sentença que tem 
em consideração a data de assinatura e os encargos financeiros do contrato sujeito a 
análise judicial e também valoriza a existência ou não de circunstâncias concorrentes 
que permitam matizar os dois conceitos indeterminados "notavelmente superior" e 
"manifestamente desproporcionado", para considerar se a taxa de juro é ou não 
contrária à Lei de Combate à Usura de 1908. Além disso, acolhe as referências próprias 
das taxas médias publicadas no Banco de Espanha para operações de cartões revolving, 
abandonando a de outros produtos de consumo, como elemento comparativo, deixando 
que seja a análise individual de cada caso a concluir se estamos ou não na presença do 
conceito ("notavelmente superior"). 
 
 

[Assinatura ilegível] 
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Adicionalmente, ao longo do mês de março, foi decretado o Estado de Alarme em todo 
o território nacional, devido ao rápido crescimento do número de contagiados pela  
 
Covid-19. Este evento afeta significativamente a atividade económica a nível mundial e, 
consequentemente, pode afetar as operações e resultados financeiros da Entidade. 
 
Atividades de Investigação e Desenvolvimento 
A Sociedade não realizou atividades específicas de investigação e desenvolvimento. 
 
Operações com ações próprias 
A Sociedade não realizou operações com ações próprias ou com a sociedade dominante, 
o Bankinter S.A. 
 
Informação sobre os diferimentos de pagamentos efetuados a fornecedores 
Em seguida é apresentada a informação exigida pela legislação em relação ao período 
médio de pagamento a fornecedores para o exercício de 2019: 
 
  Exercício de 2019 

 Dias 
 Período médio de pagamento a fornecedores  17,80 
 Rácio de operações pagas  17,84 
 Rácio de operações pendentes de pagamento  13,07 

  Milhares de euros 
 Total pagamentos realizados  51.878 
 Total pagamentos pendentes  487 

 
Formulação das contas anuais e do relatório de gestão correspondentes ao exercício 
anual finalizado em 31 de dezembro de 2019 
O Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., SA., em 
cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 253 da Lei de Sociedades de Capital 
e do artigo 37 do Código Comercial, formula as Contas Anuais da Sociedade 
correspondentes ao exercício anual finalizado em 31 de dezembro de 2019, as quais são 
constituídas pelos documentos que precedem este escrito e que compreendem o  

[Assinatura ilegível] 
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balanço, a conta de resultados, a demonstração de receitas e despesas reconhecidas, a  
demonstração de alterações nos capitais próprios, a demonstração dos fluxos de caixa, 
o Relatório das contas anuais, e o relatório de Gestão correspondente ao exercício anual 
terminado em 31 de dezembro de 2019, através do presente documento, que é 
composto por de 76 folhas impressas numa só face.  Madrid, 27 de março de 2020 

(*) Diligência que emito eu, Antonio Murillo Gayo, Secretário Administrador do 
Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., para fazer 
constar: 

1. Que, na reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada no dia 
27 de março de 2020, teve lugar a formulação das contas anuais e do relatório 
de gestão correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019. 

2. Que ficam lavradas em setenta e duas (72) folhas de papel comum e o relatório 
de gestão em quatro (4) folhas de papel comum, impressas todas elas numa só 
face. 

3. Que as contas anuais e o relatório de gestão correspondentes ao exercício de 
2019 são rubricadas por mim em cada uma das suas folhas e que correspondem  

  [Assinatura Ilegível]  Sra. Da. María Dolores Dancausa Treviño  Presidente do Conselho 

  (*) 
Sr. Alfonso Saez Alonso-Muñumer  

Administrador - Diretor Geral 
 (*) 
Sr. Julio Gabriel Zapatero Gaviria  
Administrador 

 (*) 
Sr. Femando Moreno Marcos  

Administrador 
 (*) 
Sra. Da. Patricia Ayuela de Rueda  
Administradora 

 (*) 
Sr. Mario Armero Montes  

Administrador 
 (*) 
Sr. Gustavo A. García Brusilovsky  
Administrador 

  (*) Sr. Alberto Reis de Oliveira Ramos  Administrador 

Sr. Antonio Murillo Gayo Secretario  
Administrador 
 

  (*) Sr. Jacobo Díaz García  Administrador 

[Assinatura ilegível] 
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às que o Conselho de Administração formulou na reunião indicada na primeira  
secção. 
 

4. Que, dadas as circunstâncias excecionais de estado de alarme decretado pelo 
Governo de Espanha, como consequência da entrada em vigor do Real Decreto 
463/2020, de 14 de março, por ele se declara o estado de alarme para a gestão 
da situação de crise sanitária causada pela COVID-19, a reunião do Conselho de 
Administração indicada na primeira secção teve lugar de forma telemática. Por 
este motivo, apenas foi recolhida a assinatura da Presidente do Conselho de 
Administração, Sra. Da. María Dolores Dancausa Treviño e a minha, na 
qualidade de Secretário Administrador, tendo manifestado os restantes 
membros do Conselho de Administração a sua plena conformidade com as 
contas anuais e o relatório de gestão do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., 
S.A., correspondentes ao exercício anual finalizado em 31 de dezembro de 
2019. 

 
[Assinatura Ilegível] 
 
Sr. Antonio Murillo Gayo 
Secretário Administrador 
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Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
 

Contas Anuais e Relatório de Gestão  
correspondentes ao exercício anual  

terminado em 31 de dezembro de 2019                 
 

[Assinatura ilegível] 
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Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

Relatório correspondente ao exercício anual terminado em 31 de dezembro de 2019 
 

1. Introdução, bases de apresentação das contas anuais e outra informação 
1.1. Introdução 
O Bankinter Consumer Finance, E.F.C, S.A., (Sociedade), com sede social em Avenida de 
Bruselas, 12, Alcobendas, Madrid, foi constituído em 18 de abril de 2000 com a 
denominação de Intergestora Nuevas Tecnologías, S.G.CR..SA 
Em 6 de agosto de 2007, a Assembleia Geral Extraordinária e Universal de Acionistas 
acordou a modificação da denominação da Sociedade Intergestora Nuevas Tecnologías, 
S A que passou a ser Bankinter Consumer Finance, S.A. Deste modo, foi acordada a 
modificação do objeto social, a cessão do Administrador Único, a alteração do Órgão de 
Administração e a nomeação dos membros do Conselho de Administração. A Sociedade 
tem por objeto exercer uma ou várias das seguintes atividades: 

a) Empréstimo e crédito, incluindo crédito ao consumo, crédito hipotecário e 
financiamento de transações comerciais. 

b) Factoring, com ou sem recurso, e as atividades complementares da mesma, tais 
como de investigação e classificação de clientes, contabilização de devedores e, 
em geral, qualquer outra atividade que tenda a favorecer a administração, 
avaliação, segurança e financiamento dos créditos gerados no tráfego comercial 
nacional ou internacional, que lhes sejam cedidos. 

c) Locação financeira, com inclusão das seguintes atividades complementares; 
1) Atividades de manutenção e conservação dos bens cedidos. 
2) Concessão de financiamento relacionada com uma operação de locação 

financeira, atual ou futura. 
3) Intermediação e gestão de operações de locação financeira. 
4) Atividades de locação não financeira que poderão ser complementadas 

ou não com uma opção de compra. 
5) Perdas e relatórios comerciais. 

 
 

[Assinatura ilegível] 
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d)   Emissão e gestão de cartões de crédito. 
e) Comissão de avales e garantias e subscrição de compromissos similares. 

Como atividades acessórias, a Sociedade poderá realizar qualquer outra que seja 
necessária para um melhor desempenho da sua atividade principal. 
A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, na sua reunião celebrada em 3 de 
dezembro de 2007, adotou, entre outros acordos, a transformação da Sociedade numa 
instituição financeira de crédito, com a consequente alteração de denominação social, 
passando a denominar-se Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A. Por escritura de 17 
de março de 2008, foram publicados os acordos de transformação em instituição 
financeira de crédito, sendo inscrito no Registo Comercial de Madrid com data de 2 de 
abril de 2008. 
Com data de 11 de abril de 2008, a Sociedade ficou inscrita no registo de instituições 
financeiras de crédito com o número de codificação 8,832. 
Com data de 23 de dezembro de 2015, o Banco de Espanha inscreveu a saída da 
Sociedade no Registo de Instituições Financeiras de Crédito, e a sua admissão no 
Registo de Instituições Financeiras de Crédito - Entidades de Pagamento Híbridas, de 
acordo com o previsto na disposição transitória terceira da Lei 5/2015, de 17 de abril, 
de fomento do financiamento empresarial 
Durante os exercícios de 2019 e 2018, a Sociedade dedicou-se à emissão e gestão de 
cartões de crédito e empréstimos. Desde 2016, foi alargada a atividade para a 
concessão de empréstimos para o financiamento automóvel e outros bens e serviço de 
consumo diretamente no ponto de venda, através de acordos comerciais com empresas 
distribuidoras. 
Durante o primeiro trimestre de 2017, la Sociedade formalizou a constituição da 
primeira sucursal estrangeira, através da inscrição de tal sucursal no registo do Banco 
de Portugal e no Registo Comercial de Portugal. A atividade da sucursal começou a 
partir de 15 de maio de 2017 e tem o objetivo de replicar as mesmas linhas de negócio 
que já existem em Espanha. 
1.2. Bases de apresentação das contas anuais 
As contas anuais da Sociedade do exercício de 2019 foram elaboradas pelos 
Administradores, na reunião do seu Conselho de Administração celebrada no dia 27 de 
março de 2020, de acordo com o quadro regulamentar de informação financeira, que 
resulta da aplicação à 3ª Sociedade, estabelecido no Código de Comércio e na restante 
legislação comercial, na Circular 4/2004 do Banco de Espanha, modificada pela Circular 
4/2016 de 27 de abril, e outras normas de cumprimento obrigatório aprovadas pelo 
Banco de Espanha, da forma a representar a imagem fiel do capital próprio e da  
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situação financeira em 31 de dezembro de 2019 e dos resultados das suas operações, 
das alterações em capitais próprios e dos fluxos de caixa gerados durante o exercício 
anual terminado nessa data. Estas contas anuais foram elaboradas a partir dos registos 
de contabilidade da Sociedade. 
As contas anuais da Sociedade são apresentadas de acordo com o estabelecido na 
Circular 4/2004 do Banco de Espanha, de 22 de dezembro, que constitui o 
desenvolvimento e a adaptação ao setor de instituições de crédito espanholas das 
Normas Internacionais de Informação Financeira, aprovadas pela União Europeia (NIIF - 
UE). 
Com data de 6 de maio de 2016, ou publicada a Circular 4/2016, de 27 de abril, do Banco 
de Espanha, na qual é modificada a Circular 4/2004, de 22 de dezembro, para instituições 
de crédito, sobre normas de informação financeira pública e reservada e modelos de 
demonstrações financeiras, e a Circular 1/2013, de 24 de maio, sobre a Central de 
Informação de Riscos. Esta Circular 4/2016 atualiza determinadas normas da Circular 
4/2004: 

 As normas vigésima oitava, trigésima e quadragésima terceira, para referir o novo 
critério contabilístico sobre amortização de ativos intangíveis, introduzido na 
modificação do Código de Comércio mediante a Lei 22/2015, de 20 de julho, de 
auditoria de contas, com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2016 às contas 
anuais individuais e às consolidadas não sujeitas ao quadro das NIIF. 

 
 As normas sexagésima, sexagésima quarta e sexagésima sétima, bem como o 

Anexo IX, cujo novo conteúdo está incluído como Anexo l da Circular 4/2016, e que 
refletem os novos critérios de classificação das operações em função do risco de 
crédito por insolvência, a cobertura da perda por esse risco, bem como os critérios 
para a valorização dos bens adjudicados ou recebidos em pagamento de dívidas, 
incluindo a estimativa da sua deterioração. 

Em relação a essa Circular 4/2016, a mesma é aplicável às instituições de crédito. Pelo 
seu lado, com data de 29 de novembro de 2013, foi aprovado o Real Decreto-Lei 
14/2013, de medidas urgentes para a adaptação do direito espanhol à la normativa da 
União Europeia em matéria de supervisão e solvência de instituições financeiras – Esse 
Real Decreto-Lei estabelece que as Instituições Financeiras de Crédito deixariam de ter 
1ª consideração de instituições de crédito a partir de 1 de janeiro de 2014, mas 
continuariam a estar sujeitas ao regime jurídico de aplicação antes dessa data, até à 
aprovação da legislação específica correspondente. 
Neste contexto, a Lei 5/201.5, de Fomento do Financiamento Empresarial, contempla o 
regime jurídico das instituições financeiras de crédito. Não obstante, à data das 
presentes contas anuais, não foi aprovado o desenvolvimento regulamentar de tal Lei, 
pelo que, de acordo com diversas consultas efetuadas ao organismo supervisor,  
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enquanto esse desenvolvimento não for aprovado, continuará a ser aplicada a normativa 
anterior de 31 de dezembro de 2013. 
Como consequência do descrito anteriormente, à data de elaboração das presentes 
contas anuais, a Sociedade é regulamentada pelo disposto na Circular 4/2004, do Banco 
de Espanha, não sendo aplicada a Circular 4/2017, do Banco de Espanha, para as 
Instituições Financeiras de Crédito, no encerramento do exercício de 2019. 
De acordo com a legislação comercial, os Administradores da Sociedade apresentam, 
para efeitos comparativos, com cada uma das rubricas do balanço, da conta de 
resultados, da demonstração de alterações dos capitais próprios, da demonstração de 
fluxos de caixa e do relatório anual, para além dos valores do exercício de 2019, os 
correspondentes ao exercício anterior. 
Na Nota 2 estão resumidos os princípios e políticas contabilísticos e critérios de 
valorização mais significativos aplicados na elaboração das contas anuais da Sociedade 
do exercício de 2019. 
Segundo o indicado na Nota 7, ao longo do exercício 2019, a Sociedade possuía 99,99% 
do capital social e dos direitos de voto da sociedade Relanza Gestión. S.A., pelo que 
constitui com a mesma um subgrupo de sociedades. 
Deste modo, a Sociedade está integrada no Grupo Bankinter, cuja entidade dominante 
é o Bankinter, S.A., com sede social em Paseo de la Castellana, número 29 de Madrid, 
sendo esta sociedade a que elabora as demonstrações financeiras consolidadas. As 
contas anuais consolidadas do Grupo Bankinter do exercício de 2019 foram elaboradas 
pelos Administradores do Bankinter, SA., na reunião do seu Conselho de Administração 
celebrada em 18 de fevereiro de 2020. 
Consequentemente, de acordo com o disposto no artigo 9 do Real Decreto HS9J201Q, 
de 17 de setembro, pelo qual são aprovadas as Normas para a Elaboração de Contas 
Anuais Consolidadas, a Sociedade está dispensada de elaborar contas anuais 
consolidadas com o mencionado subgrupo. O efeito de consolidação da mencionada 
participação não suporia alterações significativas nos valores do total ativo, total 
passivo, fundos próprios e resultado do exercício, que são apresentados nas 
demonstrações financeiras em anexo do exercício de 2019. 
Para uma interpretação correta das presentes contas anuais, deve ser considerado que 
a Sociedade desenvolve a sua atividade como uma sociedade do Grupo Bankinter. Como 
consequência, estas contas anuais devem ser interpretadas neste contexto e não como 
sociedade independente. Na Nota 26 são detalhadas as transações realizadas durante 
o exercício de 2019 e os saldos mantidos no encerramento do mesmo com partes 
vinculadas. 
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Normativa aplicável a partir do exercício de 2020: 
Com data de 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Circular 4/2019, de 26 de 
novembro, do Banco de Espanha. Esta circular tem como referência a normativa 
contabilística das instituições de crédito, fixando critérios semelhantes aos destas, e 
encaminhando também diretamente para as normas da Circular 4/2017, de 27 de 
novembro, para instituições de crédito, sobre normas de informação financeira publica 
e reservada, e modelos de demonstrações financeiras. 
Este foco é coerente com o regime contabilístico anterior das instituições financeiras 
de crédito que tinham a condição de instituições de crédito, aplicaram até dezembro de 
2013 a normativa contabilística destas últimas, apesar de desfrutarem de requisitos 
simplificados de demonstrações financeiras. A partir de janeiro de 2014, data em que 
perderam a sua condição de instituições de crédito, em virtude do Real Decreto-Lei 
14/2013, de 29 de novembro, de medidas urgentes para a adaptação do direito 
espanhol à normativa da União Europeia em matéria de supervisão e solvência de 
instituições financeiras, as instituições mantiveram, de forma transitória, o seu regime 
contabilístico anterior. Com a aprovação deste circular, é dado por concluído esse 
regime contabilístico transitório, que é substituído por uma normativa específica. 

Esta nova circular, que constituiu o desenvolvimento do Código de Comércio para estas 
instituições, mantêm a convergência da normativa contabilística nacional com as 
Normas Internacionais de Informação Financeira, adotadas pela União Europeia (NIIF-
UE). Desta forma, o Banco de Espanha dá continuidade à estratégia de compatibilidade 
do regime contabilístico das instituições supervisionadas com os critérios 
contabilísticos mais avançados das ÍIHF-UE, respeitando os princípios do Código de 
Comércio. Em particular, são incorporados na normativa contabilística das instituições 
os critérios da NIIF-UE 9 sobre instrumentos financeiros, incluindo o foco de perda 
esperada para a estimativa das coberturas por risco de crédito. 

A Sociedade, que faz parte do Grupo Bankinter, tem estimado as coberturas por risco 
de crédito num foco de perda esperada para efeitos consolidados, desde o exercício de 
2018, dispondo para isso de um modelo interno de perda esperada, que cumpre os 
requisitos estabelecidos na NIIF-UE 9 e, por conseguinte, com a Circular 4/2017, do 
Banco de Espanha, mantendo simultaneamente um modelo interno de perda incorrida 
para efeitos das contas anuais individuais da Sociedade, que cumpre os requisitos 
estabelecidos na Circular 4/2004, do Banco de Espanha. 
O impacto quantitativo estimado à data de entrada em vigor da citada normativa (que 
prevê um foco de perda esperada para a estimativa das coberturas por risco de crédito, 
alinhado com a NHF-UE 9), relativo à normativa aplicável até ao encerramento do  
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exercício de 2019 (que previa um foco de perda incorrida para a estimativa das 
coberturas por risco de crédito alinhado com a NIC 39) seria de um aumento de 
provisões pelo montante de 17.515 milhares de euros, que serão registados contra 
Reservas líquidas de efeito impositivo. 
 
1.3. Responsabilidade da informação e das estimativas realizadas 
A informação contida nestas contas anuais é da responsabilidade dos Administradores 
da Sociedade. 
Nas contas anuais consolidadas do Grupo correspondentes ao exercício de 2019 foram 
utilizadas ocasionalmente estimativas realizadas pela Alta Direção, retificadas 
posteriormente pelos Administradores do Grupo, para quantificar alguns dos ativos, 
passivos, rendimentos, gastos e compromissos que estão refletidos nestas contas. 
Basicamente, estas estimativas referem-se a: 

■ Perdas por deterioração de determinados ativos (Notas 6 e 7} 
■ Provisões de gastos (Nota 11) e outros compromissos contingentes 
■ Imposto sobre sociedades (Nota 13) 
■ Vida útil dos ativos tangíveis e dos ativos intangíveis (Nota 8) 

Apesar de as estimativas anteriormente descritas terem sido realizadas em função da 
melhor informação disponível em 31 de dezembro de 2019 sobre os valores analisados, 
pode ocorrer que os acontecimentos verificados no futuro obriguem a modificá-las (em 
alta ou em baixa) nos próximos exercícios, de modo significativo; ou que, se for 
necessário, de forma prospetiva, refletindo os efeitos da alteração de estimativas na 
conta de resultados consolidada dos exercícios afetados. 
1.4. Contratos de agenciamento 
Nem no encerramento dos exercícios de 2019 e 2013, nem em nenhum momento 
durante os mesmos, a Sociedade manteve em vigor 'contratos de agenciamento’, sob a 
forma em que estes são contemplados no artigo 21 do Real Decreto 84/2015. de 13 de 
fevereiro, no qual se desenvolve a Lei 10/2014, de 26 de junho, de organização, 
supervisão e solvência das instituições de crédito. 
1.5. Participações no capital de instituições de crédito 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Sociedade não possuía nenhuma participação no 
capital de outras instituições de crédito, nacionais ou estrangeiras, igual ou superior a 
5% do seu capital ou dos seus direitos de voto. 
De acordo com o artigo 20 do Real Decreto 0412015, de 13 de fevereiro, é apresentada 
a seguir a relação de participações no capital da Sociedade que superam 5% do capital ou  
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dos direitos de voto da mesma, e que se encontram em poder de instituições de crédito 
nacionais ou estrangeiras ou de grupos, no sentido do artigo 4 da Lei do Mercado de 
Valores, onde se integra alguma instituição de crédito nacional ou estrangeira: 

Percentagem de participação Entidade que possui a participação 
99,99% Bankinter, SA (Nota 12) 

 
Impacto no meio ambiente 
Dadas as atividades a que se dedica fundamentalmente, a Sociedade não gera um 
impacto significativo no meio ambiente. Por este motivo, nas contas anuais da 
Sociedade do exercício de 2019 no é descrita nenhuma informação relativa a esta 
matéria 
1.7. Objetivos, políticas e processos de gestão de capital 
Com data de 6 de outubro de 2006, o Banco de Espanha isentou a Sociedade de cumprir 
os requisitos de capital estabelecidos na Circular 3/2008, com data de 22 de maio. 
Portanto, o Bankinter é a entidade obrigada a cumprir, para todos os efeitos, os 
requisitos de solvência e manutenção dos fundos próprios. 
Em conformidade com a normativa do acordo de Basilea III, em 31 de dezembro de 
2019, o Grupo Bankinter ha alcançou um nível de CET 1 fully loaded de 11,61%, um 
rácio de capital de Nível 1 de 12,20% e um rácio de capital total de 13,94% (em 31 de 
dezembro de 2018, o Grupo Bankinter alcançou um nível de CET 1 fully loaded de 
11,75%, um rácio de capital de Nível 1 de 12,35% e um rácio de capital total de 
14,29%). 
1.8. Coeficiente de Reservas Mínimas 
Ao abrigo do disposto no artigo ID do Regulamento (CE) n° 2819/98 sobre as 
estatísticas monetárias e bancárias do Banco Central Europeu, modificado pelo 
Regulamento (CE) n° 1745/2003 e posteriormente pelo Regulamento (UE) 1376/2014, 
as instituições autorizadas a emitir informação estatística como grupo em base 
consolidada, deverão manter reservas mínimas através de uma das entidades do grupo 
(que atue como intermediário exclusivamente para essas entidades. No caso do Grupo 
Bankinter, é o Bankinter, S.A. que está encarregue de manter essa posição com o 
Banco Central Europeu. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como ao longo dos exercícios de 2013 e 
2018, o Bankinter, S.A. cumpria os mínimos exigidos para este coeficiente pela norma 
aplicável. 
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1.9. Princípios contabilísticos e normas de valorização 
Para a elaboração das contas anuais foram seguidos os princípios contabilísticos e as 
normas de valorização geralmente aceites, descritos na Nota 2. Não existe nenhum 
princípio contabilístico ou critério de valorização que, tendo um efeito significativo nas 
contas anuais, tenha deixado de se aplicar na sua elaboração. As presentes contas 
anuais, salvo indicação em contrário, são apresentadas em milhares de euros. 
1.10. Comparação da informação 
A informação contida nestas contas anuais correspondentes ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018 é apresentada, única e exclusivamente, para efeitos 
comparativos com a informação relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019 e, por conseguinte, não constitui as contas anuais da Sociedade do exercício de 
2018. 
1.11. Fundo de Garantia de Depósitos 
A Sociedade, de acordo com a normativa aplicável às instituições financeiras de crédito, 
não pode captar fundos reembolsáveis do público sob a forma de depósitos, 
empréstimos, cessão temporária de ativos financeiros ou outros semelhantes. Como 
consequência, não é aplicável a legislação sobre o fundo de garantia de depósitos. 
1.12. Informação sobre os diferimentos de pagamentos efetuados a fornecedores. 
Disposição adicional terceira. “Dever de informação" da Lei 15/2010 de 5 de julho. 
A Disposição adicional terceira da Lei 15/2010, de 5 de julho, de modificação da Lei 
3/2004, de 23 de dezembro, pela qual são estabelecidas medidas de combate à 
morosidade das operações comerciais, modificada pela disposição final segunda da Lei 
31/2014, de 3 de dezembro, estabelece o dever de informação às sociedades 
comerciais de incluir de forma expressa no relatório das suas contas anuais o seu 
período médio de pagamento a fornecedores e que o Instituto de Contabilidade e 
Auditoria de Contas (“ICAC”), mediante resolução, indicará as adaptações necessárias, 
de acordo com o previsto nesta Lei, para que as sociedades comerciais não 
enquadradas no artigo 2.1 da Lei Orgânica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade 
Orçamental e Sustentabilidade Financeira, apliquem adequadamente a metodologia de 
cálculo do período médio de pagamento a fornecedores determinada pelo Ministério 
das Finanças e Administrações Públicas. 
A resolução do ICAC indicada no parágrafo anterior (Resolução de 29 de janeiro de 
2016, sobre a informação a incorporar no relatório das contas anuais em relação ao 
período médio de pagamento a fornecedores em operações comerciais), que foi 
publicada no Boletim Oficial do Estado em 4 de fevereiro de 2016, desenvolve, entre 
outros aspetos, a metodologia que deve ser aplicada para o cálculo do período médio de  
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pagamento a fornecedores, que foi aplicada pela Entidade na elaboração da informação 
incluída nestas contas anuais. 
Para efeitos da compreensão adequada da informação contida nesta Nota, de acordo 
com o disposto na normativa aplicável antes indicada, cade destacar que se entende 
por “fornecedores”, exclusivamente, os fornecedores de bens e serviços à Entidade, 
cujo custo se encontra contabilizado, principalmente na rubrica “Gastos administrativos 
- Outros gastos gerais administrativos" da conta de resultados, não sendo incluídos 
nesta Nota, portanto, a informação sobre pagamentos em operações financeiras que 
constituam o objeto e a atividade principal da Sociedade ou a fornecedores de 
imobilizado, que, se for o caso, possam existir, os quais foram realizados de acordo com 
os prazos estabelecidos nos contratos correspondentes e na legislação vigente 
Adicionalmente, cabe destacar que, em aplicação do disposto na mencionada resolução 
do ICAC, foram consideradas  apenas operações por bens ou serviços recebidos 
apurados desde a entrada em vigor da Lei 32/2014 e que, dada a natureza dos serviços 
recebidos pela Sociedade, foi considerado como “dias de pagamento" para efeitos da 
elaboração desta informação, o período decorrido entre a data de receção das faturas 
(que não apresenta diferenças relevantes em relação às datas correspondentes das 
faturas) e a data de pagamento. 
É apresentada a seguir, para os exercícios de 2019 e 2018, a informação requerida pela 
normativa indicada anteriormente, no formato exigido pela resolução do ICAC 
mencionada nos parágrafos anteriores: 

 Exercício de 2019 Exercício de 2018 Dias Dias Período médio de pagamento a fornecedores 17,80 25,81 
Rácio de operações pagas 17,84 18,88 
Rácio de operações pendentes de pagamento 13,07 30,36 
 Milhares de euros Milhares de euros 
Total, pagamentos realizados 51.878 63.931 
Total, pagamentos pendentes 487 2.540 

 
De acordo com a Lei 3/2014, de 29 de dezembro, o prazo máximo de pagamento a 
fornecedores é de 60 dias, mas a Lei 11/2013, de 26 de julho, estabeleceu o prazo 
máximo de pagamento em 30 dias, ampliáveis, por acordo entre as partes, até um 
máximo de 60 dias. 
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2. Princípios ou políticas contabilísticas e critérios de valorização aplicados 
Na elaboração das contas anuais da Sociedade correspondentes ao exercício de 2019 
foram aplicados os seguintes princípios e políticas contabilísticos e critérios de 
valorização: 
2.1. Princípio de empresa em funcionamento 
Na elaboração das contas anuais foi considerado que a gestão da Sociedade continuará 
no futuro previsível. Portanto, a aplicação das normas contabilísticas não se destina a 
determinar o valor dos Capitais Próprios para efeitos da sua transmissão global ou 
parcial, nem o valor resultante em caso da sua liquidação. 
2.2. Princípio de especialização 
As presentes contas anuais, salvo em relação às Demonstrações de fluxos de caixa, 
foram elaboradas em função do fluxo real de bens e serviços, independentemente da 
data do seu pagamento ou do seu recebimento, com exceção dos juros relativos a 
carteira de crédito e outros riscos sem investimento com mutuários considerados como 
deteriorados, que são creditados em resultados no momento do seu recebimento. 
A periodificação de juros em operações, tanto ativas como passivas, com prazos de 
liquidação superiores a 12 meses, é calculada pelo método financeiro. Nas operações 
de menor prazo, a periodificação é realizada tanto pelo método financeiro como pelo 
linear. 
Seguindo a prática financeira geral, as transações são registadas na data em que se 
realizam, que pode diferir da sua data valor correspondente, com base na qual são 
calculados os rendimentos e gastos financeiros. 
2.3. Instrumentos financeiros 
Registo inicial de instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros são registados inicialmente no balanço quando a 
Sociedade se converte numa parte do contrato que os origina, de acordo com as 
condições desse contrato. Em concreto, os instrumentos de dívida, tais como os 
créditos e os depósitos em dinheiro, são registados a partir da data onde surge ou 
direito legal de receber ou a obrigação legal de pagar, respetivamente, em efetivo. 
Baixa dos instrumentos financeiros 
É dada baixa a um ativo financeiro no balanço quando ocorre alguma das seguintes 
circunstâncias: 
• Os direitos contratuais sobre os fluxos de caixa que geram expiraram; ou 
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• O ativo financeiro é transferido e são transmitidos substancialmente os riscos e 
os benefícios do ativo financeiro, ou ainda, não existindo nem transmissão nem 
retenção substancial destes, é transmitido o controlo do ativo financeiro. 
Pelo seu lado, é dada baixa a um passivo financeiro do balanço quando tiverem sido 
extintas as obrigações que geram, ou quando se readquirem por parte da Sociedade, 
com a intenção de os colocar de novo ou com a intenção de os cancelar. 
Justo valor e custo amortizado dos instrumentos financeiros 
Entende-se por justo valor de um instrumento financeiro numa determinada data o 
valor pelo qual poderia ser comprado ou vendido nessa data entre duas partes, 
devidamente informadas, numa transação realizada em condições de independência 
mútua. A referência mais objetiva e habitual do justo valor de um instrumento 
financeiro é o preço que se pagaria por ele num mercado organizado, transparente e 
profundo (“preço de cotação” ou “preço de mercado”). 
Quando não existe preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, 
para estimar o seu justo valor recorre-se ao estabelecido em transações recentes de 
instrumentos semelhantes e, se não existir, a modelos de valorização suficientemente 
contrastados pela comunidade financeira internacional, tendo em consideração as 
peculiaridades específicas do instrumento a valorizar e, muito especialmente, aos 
vários tipos de riscos que o instrumento tem associados. 
Pelo seu lado, por custo amortizado entende-se o custo de aquisição de um ativo ou 
passivo financeiro corrigido (para mais ou para menos, conforme o caso) pelos 
reembolsos do principal e de juros e, para mais ou para menos, conforme o caso, a 
parte imputada na conta de resultados, através da utilização do método da taxa de juro 
efetiva, da diferença entre ou valor inicial e o valor de reembolso desses instrumentos 
financeiros. No caso dos ativos financeiros, o custo amortizado inclui, além disso, as 
correções ao seu valor motivadas pela deterioração que tenham experimentado. 
A taxa de juro efetiva é a taxa de atualização que iguala exatamente o valor inicial de um 
instrumento financeiro com a totalidade dos seus fluxos de caixa estimados por todos 
os conceitos durante a sua vida restante, sem considerar as perdas por risco de crédito 
futuras. Para os instrumentos financeiros com taxa de juro fixa, a taxa de juro efetiva 
coincide com a taxa de juro contratual estabelecida no momento da sua aquisição, 
ajustada, por sua vez, pelas comissões e pelos custos de transação, que devem ser 
incluídos no cálculo dessa taxa de juro efetiva. Nos instrumentos financeiros com taxas 
de juro variável, a taxa de juro efetiva é estimada de modo semelhante às operações de 
taxa de juro fixa, sendo recalculada em cada data de revisão da taxa de juro contratual 
da operação, atendendo às alterações verificadas nos seus fluxos de caixa futuros. 
Classificação e valorização dos ativos e passivos financeiros 
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Os instrumentos financeiros são apresentados no balanço da Sociedade de acordo com 
as seguintes categorias: 

 Carteira de crédito: Nesta categoria são incluídos os valores não cotados 
representativos de dívida, o financiamento prestado a terceiros com origem nas 
atividades típicas de crédito e de empréstimo realizados pela Sociedade e as 
dívidas contraídas pelos compradores de bens e pelos utilizadores dos serviços 
que prestam. 
 
Os ativos financeiros incluídos nesta categoria são valorizados inicialmente pelo 
seu justo valor, ajustado pelo valor das comissões e custos de transação que 
sejam atribuíveis diretamente à aquisição ou contratação do ativo financeiro, e 
que devem ser imputados à conta de resultados através da aplicação do método 
de taxa de juro efetiva até ao seu vencimento. Depois da sua aquisição, os ativos 
incluídos nesta categoria são valorizados pelo seu custo amortizado. 
 
Os ativos adquiridos por desconto são contabilizados pelo valor desembolsado, 
e a diferença entre o seu valor de reembolso e este valor desembolsado é 
reconhecida como rendimentos financeiros, de acordo com ou método de taxa 
de juro efetiva, durante ou período que resta até ao seu vencimento. 
 
Em termos gerais, é intenção da Sociedade manter os empréstimos e créditos 
concedidos até ao seu vencimento final, razão pela qual são apresentados no 
balanço pelo seu custo amortizado. 
 
Os juros devidos por estes ativos, calculados através da aplicação do método da 
taxa de juro efetiva, são registados na rubrica “Juros e rendimentos assimilados” 
das contas de resultados. 
 

 Passivos financeiros e custo amortizado: Os passivos financeiros incluídos nesta 
categoria são valorizados inicialmente pelo seu justo valor, ajustado pelo valor 
dos custos de transação atribuíveis diretamente à emissão ou contratação do 
passivo financeiro, que são imputados à conta de resultados através da 
aplicação do método da taxa de juro efetiva, até ao seu vencimento. 
Posteriormente, são valorizados pelo seu custo amortizado, calculado através 
da aplicação do método da taxa de juro efetiva. 
 
Os juros devidos por estes passivos, calculados através da aplicação do método 
da taxa de juro efetiva, são registados na rubrica “Juros e encargos assimilados” 
da conta de resultados. 
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Os níveis da hierarquia do justo valor, dentro dos quais são classificadas as avaliações 
dos instrumentos financeiros, são: 

i) Nível 1: As avaliações que utilizam preços cotados em mercados ativos. 

ii) Nível 2: As avaliações que utilizam preços cotados em mercados ativos para 
instrumentos similares ou outras técnicas de valorização, em que toda a informação de 
entrada significativa se baseia em dados de mercado observáveis direta ou 
indiretamente. 
iii) Nível 3: As avaliações que utilizam alguma informação de entrada significativa 
que não se baseia em dados de mercado observáveis. 

Na Nota 14 é descrito o justo valor, bem como informação relativa aos níveis de 
hierarquia correspondentes, as técnicas de valorização e os principais dados de entrada 
dos vários instrumentos financeiros que a Sociedade possui. 

2.4. Ativo tangível e ativo intangível 

Ativo tangível - Imobilizado material de utilização própria 
O imobilizado de utilização própria inclui os ativos, em propriedade ou adquiridos em 
regime de locação financeira, que a Sociedade possui para utilização atual ou futura, com 
propósitos administrativos, ou para a produção ou fornecimento de bens, e esperando 
que sejam utilizados durante mais de um exercício fiscal. 

O imobilizado material de utilização própria é apresentado valorizado no balanço ao seu 
custo de aquisição, tal como está definido na Circular 4/2004, e posteriores 
modificações, menos: 
- A sua amortização acumulada correspondente e, 
 
- Se assim for, as perdas estimadas que resultam da comparação do valor líquido de 
cada rubrica com o respetivo valor recuperável. 

A amortização é calculada aplicando ou método linear sobre ou custo de aquisição dos 
ativos menos o seu valor residual; entendendo que os terrenos sobre os quais assentam 
os edifícios e outras construções têm uma vida indefinida e que, portanto, não são  
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objeto de amortização. 
As dotações anuais efetuadas em termos de amortização dos ativos tangíveis são 
efetuadas com contrapartida no item “Amortização” da conta de resultados e, 
basicamente, equivalem às percentagens de amortização seguintes (determinadas em 
função dos anos de vida útil estimada): 
 

 Método de 
amortização 

Mobiliário, veículos e restantes instalações Linear em 4 anos 

Em cada encerramento contabilístico, a Sociedade analisa se existem indícios, tanto 
internos como externos, de que o valor líquido dos elementos do seu ativo tangível 
excede o seu valor recuperável correspondente, caso em que o valor contabilístico do 
ativo em questão é reduzido até ao seu valor recuperável e ajusta os encargos futuros 
no item de amortização em proporção ao seu valor contabilístico ajustado e a sua nova 
vida útil restante, se for necessária uma nova estimativa da mesma. Esta redução do 
valor contabilístico dos ativos tangíveis de utilização própria é realizada, se for 
necessário, com contrapartida na rubrica 'Perdas por deterioração dos restantes ativos 
(líquidas) - Outros ativos" da conta de resultados. 

De modo semelhante, quando existem indícios que o valor de um ativo tangível 
deteriorado foi recuperado, a Sociedade regista a reversão da perda por deterioração 
contabilizada em períodos anteriores mediante o crédito correspondente na rubrica 
“Perdas por deterioração dos restantes ativos (líquidos) - Outros ativos” da conta de 
resultados, ajustando, em consequência, os encargos futuros no item da sua 
amortização. Em nenhum caso a reversão da perda por deterioração de um ativo pode 
supor ou aumento do seu valor contabilístico acima daquele que teria se não se 
tivessem sido reconhecidas anteriormente perdas por deterioração. 

Deste modo, pelo menos com uma periodicidade anual, é efetuada a revisão da vida útil 
estimada dos elementos do imobilizado material de utilização própria, para detetar 
alterações significativas nas mesmas que, ao se verificarem, serão ajustadas mediante 
a correção correspondente do encargo na conta de resultados de exercícios futuros, no 
item da sua amortização, em virtude das novas vidas úteis. 
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Os gastos de conservação e manutenção dos ativos tangíveis de utilização própria são 
debitados nos resultados do exercício onde ocorrem, na rubrica "Gastos 
administrativos - Outros gastos gerais administrativos" da conta de resultados. 

Ativo intangível 
São considerados ativos intangíveis os ativos não monetários identificáveis, embora 
sem aparência física, que surgem em consequência de um negócio jurídico ou que 
tenham sido desenvolvidos internamente pela Sociedade. São reconhecidos 
contabilisticamente apenas os ativos intangíveis cujo custo pode ser estimado de modo 
razoavelmente objetivo, que são suscetíveis de separação e dos quais a Sociedade 
estima ser provável obter benefícios económicos no futuro. 
 
Os ativos intangíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu custo de aquisição ou de 
produção e, posteriormente, são valorizados ao seu custo menos, conforme ou caso, a 
amortização acumulada correspondente e as perdas por deterioração que possam ter. 
 
Os ativos intangíveis são amortizados em função da sua vida útil, sendo aplicados 
critérios similares aos adotados para a amortização dos ativos tangíveis. A amortização 
anual dos elementos do ativo intangível é registada no capítulo “Amortização” da conta 
de resultados. A entidade revê, pelo menos no final de cada exercício, o período e o 
método de amortização do ativo intangível. 
 
A Sociedade reconhece contabilisticamente qualquer perda que se tenha verificado no 
valor registado destes ativos com origem na sua deterioração, sendo utilizada como 
contrapartida a rubrica “Perdas por deterioração dos restantes ativos (líquidos) – 
Goodwill e outro ativo intangível” da conta de resultados. Os critérios para o 
reconhecimento das perdas por deterioração destes ativos e, se for ou caso*, das 
recuperações das perdas por deterioração registadas em exercícios anteriores, são 
similares aos aplicados para os ativos tangíveis de utilização própria. 
 
As dotações anuais efetuadas no item da amortização dos ativos intangíveis são 
efetuadas com contrapartida na rubrica “Amortização” da conta de resultados e, 
basicamente, equivalem às percentagens de amortização seguintes (determinadas em 
função dos anos da vida útil estimada): 

 
 Método de amortização 

Ativo intangível Linear em 10 anos 
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2.5. Participações  
 
Entidades do grupo 
 
São consideradas “instituições dependentes” aquelas sobre as quais a Sociedade tem 
capacidade para exercer o controlo; capacidade que se manifesta, em geral, ainda que 
não unicamente, pela propriedade, direta ou indireta, de pelo menos 50% dos direitos 
políticos das instituições participadas ou, se esta percentagem for inferior ou nula, por 
exemplo, se existirem acordos com acionistas das mesmas, este controlo é outorgado 
à Sociedade. 
 
Segundo o disposto na Circular 4/2004 e alterações posteriores, entende-se que uma 
entidade controla a outra quando: 
 
i) Dispõe do poder para dirigir as suas atividades relevantes, ou seja, as que 

afetam de modo significativo o seu rendimento, por disposição legal, 
estatutária ou por acordos. 
 

ii) Tem capacidade presente, ou seja, prática para exercer os direitos de utilização 
desse poder com o objetivo de influir no seu rendimento, ou 

 
iii) Devido ao seu envolvimento, está exposta ou tem direito a rendimentos 

variáveis da entidade participada. 
 
As participações em entidades do Grupo são apresentadas nestas contas anuais 
registadas na rubrica “Participações - Entidades do grupo” do balanço e valorizadas 
pelo seu custo de aquisição, líquido das deteriorações que estas participações possam 
ter sofrido, se for o caso. 
 
A Sociedade avalia periodicamente a existência de deterioração nas participações em 
entidades do Grupo, mediante a comparação do seu valor recuperável com o seu valor 
contabilístico. Após a realização dessas avaliações, a Sociedade não reconheceu 
qualquer deterioração das suas participações em entidades do Grupo nos exercícios de 
2019 e 2018. 

Os dividendos apurados no exercício por estas participações são registados, se 
existirem, no capítulo "Rendimentos de instrumentos de capital” da conta de 
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resultados. 

 

2.6. Reconhecimento de rendimentos e gastos 
A seguir, são resumidos os critérios contabilísticos mais significativos utilizados pela 
Sociedade para reconhecimento dos seus rendimentos e gastos: 

Rendimentos e gastos por juros, dividendos e itens similares: 
Com caráter geral, os rendimentos e gastos por juros e itens similares a estes são 
reconhecidos contabilisticamente em função do seu período de vencimento, pela 
aplicação do método de taxa de juro efetivo. Os dividendos recebidos de outras 
entidades são reconhecidos como rendimentos no momento em que surge ou direito a 
recebê-los pelas entidades. 
 
Comissões, honorários e itens similares: 
 
Os rendimentos e gastos no item de comissões e honorários similares, que não devam 
fazer parte do cálculo da taxa de juro efetiva das operações e/ou que não fazem parte do 
custo de aquisição de ativos ou passivos financeiros distintos dos classificados como ao 
justo valor com alterações em perdas e ganhos, são reconhecidos na conta de resultados 
com critérios distintos, de acordo com a sua natureza. Os mais significativos são: 

 Os vinculados à aquisição de ativos e passivos financeiros valorizados ao justo 
valor com alterações em perdas e ganhos, os quais são reconhecidos na conta de 
resultados no momento da sua liquidação. 

 Os que têm a sua origem em transações ou serviços que se prolongam ao longo 
do tempo, os quais são contabilizados na conta de resultados consolidada 
durante a vida dessas transações ou serviços. 

 Os que correspondem a um ato singular, os quais são imputados à conta de 
resultados quando ocorre o ato que os origina. 

 
Rendimentos e gastos não financeiros: 
 
São reconhecidos contabilisticamente de acordo com ou critério de vencimento. 
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Cobranças e pagamentos diferidos no tempo: 
 
São reconhecidos contabilisticamente pelo valor que resulta da atualização financeira, a 
taxas de mercado, dos fluxos de caixa previstos. 

2.7. Compensações de saldos 
São compensados apenas entre si – e, consequentemente, são apresentados no 
balanço pelo seu valor líquido – os saldos devedores e credores com origem em 
transações que, contratualmente ou por imperativo de uma norma legal, contemplam a 
possibilidade de compensação, tendo a intenção de os liquidar pelo seu valor líquido ou 
de realizar o ativo e proceder ao pagamento do passivo de forma simultânea. 
 
Os ativos e passivos financeiros são objeto de compensação, ou seja, de apresentação 
no balanço pelo seu valor líquido, apenas quando a Sociedade tem tanto o direito, 
exigível legalmente, de compensar os valores reconhecidos nos referidos 
instrumentos, como a intenção de liquidar a quantidade líquida, ou de realizar o ativo e 
proceder ao pagamento do passivo de forma simultânea. Em 31 de dezembro de 2019 
e 2018, a Sociedade não mantém no balanço ativos ou passivos financeiros 
compensados ou compensáveis. 
 
2.8. Deterioração do valor dos ativos financeiros 
 
Um ativo financeiro é considerado deteriorado – e, consequentemente, o seu valor 
contabilístico é corrigido para refletir o efeito da sua deterioração – quando existe uma 
evidência objetiva de que se verificaram eventos que dão lugar a: 
 

 No caso de instrumentos de dívida (créditos e valores representativos de 
dívida), um impacto negativo nos fluxos de caixa futuros que forem estimados 
no momento de formalização da transação. 

 
 No caso de instrumentos de capital, que não seja possível recuperar 

integralmente o seu valor contabilístico. 
 

Como regra geral, a correção do valor contabilístico dos instrumentos financeiros por 
deterioração é efetuada com imputação na conta de resultados do período em que tal 
deterioração se manifesta e as recuperações das perdas por deterioração previamente 
registadas, no caso de se verificarem, são reconhecidas na conta de resultados do  
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período em que a deterioração é eliminada ou reduzida. 
 
A Sociedade classifica as operações em função da sua situação de risco próprio do 
acreditado ou do risco país, aplicando para isso os critérios estabelecidos no Anexo IX 
da Circular 4/2004, de 22 de dezembro, do Banco de Espanha, nas categorias de risco 
normal, sub-standard, duvidosos por razões da morosidade, duvidosos por razões 
distintas da morosidade e riscos abatidos. 
 
São considerados em situação irregular, e o apuramento dos seus juros é 
interrompido, os saldos sobre os quais existem dúvidas razoáveis que façam 
questionar a sua recuperação integral e/ou recebimento dos juros correspondentes, 
nas quantias e datas acordadas inicialmente. 
 
Quando se considera remota a recuperação de qualquer valor registado, este é 
eliminado do balanço, sem prejuízo das atuações que a Sociedade possa efetuar para 
tentar a sua cobrança, até que se tenham extinguido definitivamente os seus direitos; 
seja por prescrição, condenação ou outras causas. 
 
São apresentados de seguida os critérios aplicados pela Sociedade para determinar as 
possíveis perdas por deterioração existentes em cada uma das várias categorias de 
instrumentos financeiros, bem como o método seguido para o cálculo das coberturas 
contabilizadas por esta deterioração. 
 
Instrumentos de dívida valorizados ao seu custo amortizado: 
 
O Bankinter Consumer Finance. E.F.C., S.A., em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
seguiu os critérios estabelecidos na Circular 4/2004, do Banco de Espanha, Incluindo 
as modificações da Circular 4/2016, para o cálculo da deterioração da sua carteira de 
crédito. 
 
A evidência objetiva de deterioração é determinada individualmente para todos os 
instrumentos de dívida significativos, e individual ou coletivamente para os grupos de 
instrumentos de dívida que não são significativos individualmente. Quando um 
instrumento concreto não pode ser incluído em nenhum grupo de ativos com 
caraterísticas de risco semelhantes, é analisado exclusivamente de forma individual 
para determinar se está deteriorado e, se for o caso, para estimar a perda por 
deterioração. 
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Portanto, a deterioração de valor divide-se, em função da forma como o seu cálculo é 
realizado, em: 
 

1) Correções de valor específicas para ativos financeiros, estimadas 
individualmente: valor acumulado das coberturas realizadas para os ativos 
duvidosos que superem um limiar estabelecido, e que tenham sido estimadas 
por isso de forma individualizada. 
 

2) Correções de valor específicas para ativos financeiros, estimadas 
coletivamente: valor acumulado da deterioração coletiva do valor calculado para 
os instrumentos de dívida qualificados como duvidosos com valores não 
significativos, cujo valor se tenha deteriorado com caráter individual e para os 
quais a entidade utiliza um foco estatístico; concretamente, calcula a cobertura 
específica aplicando percentagens de cobertura coletiva em função da 
experiência histórica de perdas observadas para operações com características 
de risco similares agrupadas. 
 

3) Correções de valor coletivas para perdas incorridas, mas não registadas: valor 
acumulado da deterioração coletiva do valor dos instrumentos de dívida, cujo 
valor não se deteriorou com caráter individual, estimado tomando como 
referência as perdas associadas a entradas em duvidosos num horizonte 
temporal de 12 meses, e condicionadas ao momento do ciclo económico e à 
operativa atual da entidade. 
A avaliação coletiva de um grupo de ativos financeiros para estimar as suas 
perdas por deterioração é realizada da seguinte forma: 
 
i) Os instrumentos de dívida são incluídos em grupos que tenham caraterísticas 

de risco de crédito similares, indicativas da capacidade dos devedores para 
pagar todos os valores*, principal e juros, de acordo com as condições 
contratuais. As caraterísticas de risco de crédito que se consideram para 
agrupar os ativos são, entre outras, o tipo de instrumento, o setor de 
atividade do devedor, a área geográfica da atividade, o tipo de garantia, a 
antiguidade dos valores vencidos e qualquer outro fator que seja relevante 
para a estimativa dos fluxos de caixa futuros. 

 
ii) Os fluxos de caixa futuros de cada grupo de instrumentos de dívida são 

estimados para instrumentos com caraterísticas de risco de crédito 
similares às do respetivo grupo, depois de realizados os ajustes necessários  
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iii) para adaptar os dados históricos às condições atuais do mercado. 

 
iv) A perda por deterioração de cada grupo é a diferença entre ou valor 

contabilístico de todos os instrumentos de dívida do grupo e o valor atual 
dos seus fluxos de caixa futuros estimados. 

 
O Grupo estabeleceu procedimentos de contraste periódico da fiabilidade e 
coerência dos resultados dos seus métodos de estimativa coletiva das 
coberturas por risco de crédito, mediante testes retrospetivos (backtesting), 
que avaliam a sua precisão através da sua comparação a posteriori com as 
perdas reais observadas efetivamente nas operações. 

 
Devido às caraterísticas das operações de crédito concedidas pela Sociedade, a 
totalidade das provisões por deterioração de valor por risco de crédito foi calculada, em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, mediante estimativa coletiva. 
 
As provisões coletivas por deterioração estão sujeitas a incerteza na sua estimativa, 
devido, em parte, à difícil Identificação de perdas, já que, de modo Individual, são 
insignificantes dentro da carteira. Os métodos de estimativa incluem a utilização de 
análises estatísticas de informação histórica, complementadas com a aplicação de 
pareceres significativos pela Direção, com o objetivo de avaliar se as condições 
económicas e de crédito atuais são tais que o nível de perdas incorridas venha a ser 
previsivelmente superior ou inferior ao que resulte da experiência. 

Quando as tendências mais recentes relacionadas com fatores de risco das carteiras 
não ficam totalmente refletidas nos modelos estatísticos, como consequência de 
alterações nas condições económicas, regulamentares e sociais, esses fatores são 
considerados ajustando as provisões por deterioração a partir da experiência de outras 
perdas históricas. A Sociedade realiza, sobre tais estimativas, testes retrospetivos e 
comparativos com referências do mercado, para avaliar a razoabilidade do cálculo 
coletivo. 

Os modelos internos da sociedade determinam as perdas por deterioração dos 
instrumentos de dívida não valorizados pelo seu justo valor com alterações na conta de 
resultados, bem como os riscos contingentes, tendo em conta a experiência histórica 
de deterioração e as demais circunstâncias conhecidas no momento da avaliação. Para 
este efeito, as perdas por deterioração de crédito são as perdas incorridas à data de 
elaboração das contas anuais, calculadas com procedimentos estatísticos. 
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O valor das perdas por deterioração experimentadas por estes instrumentos coincide 
com a diferença positiva entre os respetivos valores contabilísticos e os valores atuais 
dos seus fluxos de caixa futuros previstos. O valor de mercado dos instrumentos de 
dívida cotados é considerado uma estimativa razoável do valor atual dos seus fluxos de 
caixa futuros. 
 
Na estimativa dos fluxos de caixa futuros dos instrumentos de dívida, têm-se em 
consideração: 
 

 A totalidade dos valores que está previsto obter durante a vida restante do 
instrumento; incluindo, se for o caso, dos que possam ter origem nas garantias 
com as quais conta (depois de deduzir os custos necessários para a sua 
adjudicação e posterior venda). A perda por deterioração considera a estimativa 
da possibilidade de recebimento dos juros apurados, vencidos e não recebidos, 

 
 Os diferentes tipos de risco a que está sujeito cada instrumento, e 

 
 As circunstâncias em que, previsivelmente, se verificarão os recebimentos. 

 
Posteriormente, estes fluxos de caixa são atualizados pela taxa de juro efetiva do 
instrumento (se ou a sua taxa contratual for fixa) ou pela taxa de juro contratual 
efetiva na data da atualização (quando for variável). 
 
A quantificação da perda incorrida é o produto de três fatores: exposição ao 
incumprimento (EAD), probabilidade de incumprimento (PDJ e gravidade (LGD): 
 

 A exposição ao incumprimento é o valor do risco contraído no momento do 
incumprimento da contraparte. 

 
 A probabilidade de incumprimento é a probabilidade de que a contraparte não 

cumpra as suas obrigações de pagamento de capital e/ou de juros. A 
probabilidade de incumprimento está associada ao rating/scoring de cada 
contraparte/operação. 

 
A avaliação da PD para efeitos do cálculo da perda incorrida utiliza um horizonte 
temporal de um ano, ou seja, quantifica a probabilidade de que a contraparte tenha 
incumprimento no próximo ano devido a um evento já ocorrido à data da análise. A 
definição de incumprimento empregue é a de não pagamento por um prazo de 90 
dias ou superior, bem como os casos onde, sem ocorrer a falta de pagamento,  
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existam dúvidas sobre a solvência contrapartida (duvidosos subjetivos}, 
 
 A gravidade é a perda incorrida, se se verificar o incumprimento. Depende 

principalmente da atualização das garantias associadas à operação e dos fluxos 
futuros que se esperam recuperar. 

 
O cálculo da perda incorrida contempla, para além de tudo o anterior, o ajuste no 
momento atual da PD e LGD, tendo em consideração a experiência histórica e outra 
informação específica que reflita as condições atuais. 
 
O reconhecimento na conta de resultados do vencimento de juros com base nos 
termos contratuais é interrompido para todos os instrumentos de dívida qualificados 
individualmente como deteriorados, bem como para os quais foram calculadas 
coletivamente perdas por deterioração por terem valores vencidos com uma 
antiguidade superior a três meses. 
 
2.9. Imposto sobre resultados 
Nos exercícios de 2019 e 2018. a Sociedade foi tributada no Imposto sobre Sociedades 
ao abrigo do regime especial de consolidação fiscal, previsto nos artigos 54 e seguintes 
do Texto Alterado da Lei do Imposto sobre Sociedades, aprovada pelo Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de março, como sociedade dependente do Grupo 13/01, cuja 
sociedade dominante é o Bankinter, S.A. 
 
O regime especial de tributação consolidada dos grupos de sociedades exige que o 
grupo de entidades que constituem a base sujeita ao imposto seja considerado, para 
todos os efeitos, como um único sujeito passivo. Cada umas das entidades que formam 
o conjunto consolidável deve, se qualquer dúvida, calcular a dívida tributária que lhe 
corresponderia na situação de declaração independente e contabilizar o Imposto sobre 
lucros a pagar ou a cobrar de acordo com o sinal da sua contribuição. 
 
O gasto de Imposto sobre Sociedades é reconhecido na conta de resultados, exceto 
quando for consequência de uma transação cujos resultados são registados 
diretamente nos capitais próprios, caso em que o imposto sobre rendimento também é 
registado com contrapartida nos capitais próprios da Sociedade. 
 
O gasto de imposto sobre rendimentos é calculado como o imposto a pagar em relação 
ao resultado fiscal do exercício, ajustado pelo valor das variações verificadas durante ou 
exercício nos ativos e passivos registados derivados de diferenças temporárias, dos 
créditos por deduções e bonificações fiscais e das possíveis bases coletáveis negativas 
(consultar a Nota 13). 
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A Sociedade considera que existe uma diferença temporária quando existe uma 
diferença entre o valor contabilístico e a base coletável de um elemento patrimonial. É 
considerada como base coletável de um elemento patrimonial o valor atribuído ao 
mesmo para efeitos fiscais. É considerada uma diferença temporária coletável aquela 
que gerará no futuro a obrigação para a Sociedade de realizar algum pagamento à 
Administração correspondente. É considerada uma diferença temporária dedutível 
aquela que gerará para a Sociedade algum direito de reembolso ou um pagamento 
menor a realizar à administração correspondente no futuro. 
 
Os créditos por deduções e bonificações e os créditos por matérias coletáveis 
negativas são valores que, tendo sido produzidos ou realizados pela atividade ou 
obtidos pelo resultado para gerar o seu direito, não se aplicam fiscalmente na 
declaração correspondente até ao cumprimento dos condicionantes estabelecidos na 
normativa tributária, considerando provável a sua aplicação em exercícios futuros pela 
Sociedade. 
 
São considerados ativos e passivos por impostos correntes os que se prevêem 
recuperar ou pagar, respetivamente, da Administração, correspondente, num prazo 
que não exceda os 12 meses a partir da data do seu registo. Pelo seu lado, são 
considerados ativos ou passivos por impostos diferidos os que se espera recuperar ou 
pagar, respetivamente, da Administração correspondente em exercícios futuros. 
 
Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias coletáveis. Pelo seu lado, a Sociedade só regista ativos por impostos 
diferidos com origem em diferenças temporárias dedutíveis, em créditos por deduções 
ou bonificações ou pela existência de bases tributáveis negativas se forem verificadas 
as seguintes condições: 
 

 Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos apenas no caso em que se 
considere provável que a Sociedade venha a ter no futuro ganhos fiscais 
suficientes que se possam tornar efetivos; ou que se encontrem garantidos de 
acordo com ou previsto no Real Decreto Lei 14/2013, de 20 de novembro, de 
medidas urgentes para a adaptação do direito espanhol às normas da União 
Europeia em matéria de supervisão e solvência de instituições financeiras, e 

 
 No caso de ativos por impostos diferidos com origem em bases tributáveis 

negativas, estas foram produzidas por causas identificadas cuja repetição é 
improvável. 
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Não se registam nem ativos nem passivos com origem em impostos diferidos quando é 
registado inicialmente um elemento patrimonial, que não surja numa combinação de 
negócios e que, no momento do seu registo, não tenha afetado nem o resultado 
contabilístico nem o fiscal. 
No momento de cada fecho contabilístico, os impostos diferidos registados (tanto ativos 
como passivos) são registados com o objetivo de comprovar que se mantêm em vigor, 
sendo efetuadas as correções oportunas aos mesmos, de acordo com os resultados das 
análises realizadas. 
 
2.10. Demonstrações de fluxos de caixa 
 
Nas demonstrações de fluxos de caixa, são utilizadas as seguintes expressões nos 
sentidos seguintes: 
 

 Fluxos de caixa: entradas e saídas de dinheiro em efetivo e dos seus 
equivalentes, 

 
 Atividades de exploração: atividades típicas das entidades de crédito, bem como 

outras atividades que não podem ser qualificadas como de investimento ou de 
financiamento. Também se consideram atividades de exploração os juros pagos 
por qualquer financiamento recebido, ainda que sejam consideradas como 
atividades de financiamento. 

 
 Atividades de investimento: as de aquisição, alienação ou disposição por outros 

meios de ativos a longo prazo e outros investimentos não incluídos em caixa e 
nos seus equivalentes, tais como ativos tangíveis, ativos intangíveis, 
participações, ativos não correntes para venda e seus passivos associados, 
instrumentos de capital classificados como disponíveis para venda que sejam 
investimentos estratégicos e instrumentos de dívida incluídos na carteira de 
investimento até à maturidade. 

 
 Atividades de financiamento: atividades que produzem alterações na dimensão 

e na composição dos capitais próprios e dos passivos que não fazem parte das 
atividades de exploração, tais como os passivos subordinados. 

 
Para efeitos da elaboração da demonstração de fluxos de caixa, foram considerados 
como “caixa e equivalentes de caixa” os investimentos a curto prazo de grande liquidez 
e com baixo risco às alterações no seu valor. Deste modo, a Sociedade considera caixa  
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ou equivalentes de caixa os seguintes ativos e passivos financeiros: 
 

 A caixa propriedade da Sociedade, a qual se encontra registada na rubrica "Caixa 
e disponibilidades em bancos centrais” do balanço. A Sociedade no dispunha de 
caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 

 
 Os saldos devedores à ordem mantidos com instituições de crédito distintas 

dos Bancos Centrais que se encontram registados, entre outros itens, na 
rubrica ‘Carteira de crédito - Depósitos em instituições de crédito* do balanço, 
cujo montante ascendendo, em 31 de dezembro de 2019, a 9.967 milhares de 
euros (9.028 milhares de euros em 31 de dezembro de 2018). 
 

2.11. Estado de proveitos e gastos reconhecidos 
 
Neste estado são apresentados os rendimentos e gastos gerados pela Sociedade em 
consequência da sua atividade durante o exercício, destacando-se os registados como 
resultados na conta de resultados do exercício e os outros rendimentos e gastos 
registados, de acordo com o disposto nas normas em vigor, diretamente nos capitais 
próprios. 
 
Portanto, é apresentado neste estado: 
 

a) O resultado do exercício. 
 

b) O valor líquido dos rendimentos e gastos reconhecidos temporariamente como 
ajustes por valorização nos capitais próprios. 

 
c) O valor líquido dos rendimentos e gastos reconhecidos definitivamente nos 

capitais próprios. 
 

d) O imposto sobre lucros apurado pelos itens indicados nas alíneas b) e c) 
anteriores. 

 
e) O total dos rendimentos e gastos reconhecidos, calculados como a soma das 

alíneas anteriores. 
 
As variações verificadas nos rendimentos e gastos reconhecidos nos capitais próprios 
como ajustes por valorização são divididos em: 
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a) Ganhos (perdas) por valorização: agrupa o valor dos rendimentos, líquidos dos 

gastos originados no exercício, reconhecidos diretamente no capital próprio 
líquido. Os valores reconhecidos no exercício nesta rubrica mantêm-se nesta 
rubrica, embora no mesmo exercício sejam transferidos para a conta de 
resultados, pelo valor inicial de outros ativos ou passivos, ou reclassificados 
noutra rubrica. 

 
b) Valores transferidos para a conta de resultados: agrupa o valor dos ganhos ou 

perdas por valorização reconhecidos previamente nos capitais próprios, embora 
seja no mesmo exercício, que são reconhecidos na conta de resultados. 

 
c) Valor transferido para o valor inicial das rubricas cobertas: agrupa o valor dos 

ganhos ou perdas por valorização reconhecidos previamente nos capitais 
próprios líquido, embora seja no mesmo exercício, que tenham sido 
reconhecidos no valor inicial dos ativos ou passivos como consequência de 
coberturas de fluxos de caixa. 

 
d) Outras reclassificações: agrupa o valor das transferências realizadas no 

exercício entre rubricas de ajustes por valorização, em conformidade com os 
critérios estabelecidos na norma em vigor. 
 

Os valores destas rubricas são apresentados pelo seu montante bruto, indicando o 
efeito impositivo correspondente na rubrica 'Imposto sobre lucros do estado. 
 
2.12. Demonstração total de alterações nos capitais próprios 
 
Nesta demonstração são apresentados todos os movimentos verificados nos capitais 
próprios, incluindo os que têm origem em alterações nos critérios contabilísticos e em 
correções de erros. Esta demonstração apresenta, portanto, uma reconciliação do 
valor contabilístico no início e no final do exercício de todas as rubricas que constituem 
os capitais próprios, agrupando os movimentos verificados em função da sua natureza, 
nas seguintes rubricas: 

a) Efeito das alterações em critérios contabilísticos e correção de erros: inclui as 
alterações nos capitais próprios, que surgem como consequência da reexpressão 
retroativa dos saldos das demonstrações financeiras com origem em alterações 
nos critérios contabilísticos ou na correção de erros. 
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b) Rendimentos e gastos reconhecidos no exercício: agrupa, de modo agregado, o 

total das rubricas registadas na demonstração de rendimentos e gastos 
reconhecidos anteriormente indicados. 

 
c) Outras variações dos capitais próprios: agrupa as restantes rubricas registadas 

nos capitais próprios, tais como aumentos ou diminuições de capital, 
distribuição de resultados, operações com instrumentos de capitais próprios, 
pagamentos com instrumentos de capital, transferências entre a rubrica de 
capitais próprios e qualquer outro aumento ou diminuição dos capitais próprios. 
 

2.13. Indemnizações por despedimento 
 
As indemnizações por despedimento são registadas quando se dispõe de um plano 
formal e detalhado, onde são identificadas as modificações fundamentais que vão 
ocorrer, e sempre que esse plano tenha iniciado a sua execução, quando as suas 
principais características forem anunciadas publicamente ou quando se depreenderem 
fatos objetivos sobre a sua execução. Durante os exercícios de 2019 e 2018, a Sociedade 
não registou qualquer gasto nos itens de indemnizações por despedimento. Em 31 de 
dezembro de 2019, não existe nenhum plano de redução de pessoal que torne 
necessária a dotação de uma provisão nestes itens. 
 
2.14. Custos com pessoal 
 
A Sociedade tem assumidos com os seus colaboradores determinados compromissos por 
pensões de contribuição definida, do Acordo Coletivo da Banca Privada. 
 
Os compromissos pós-emprego mantidos pela Sociedade com os seus colaboradores são 
considerados “Planos de contribuição definida”, quando a Sociedade realiza 
contribuições de caráter predeterminado a uma entidade separada, sem ter a obrigação 
legal nem efetiva de realizar contribuições adicionais se a entidade separada não puder 
cumprir as remunerações dos colaboradores relacionadas com os serviços prestados no 
exercício atual e nos anteriores. Os compromissos pós-emprego que não cumpram as 
condições anteriores serão considerados como “Planos de prestação definida”, apesar 
de, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existirem compromissos deste tipo. 
 
O registo da contribuição apurada durante ou exercício de 2019 neste item ascende a 
162 milhares de euros (139 milhares de euros em 31 de dezembro de 2018) e está 
registado na rubrica “Custos com pessoal” da conta de resultados (Nota 24). 
 
Se, em 31 de dezembro do exercício, existisse algum valor pendente de contribuição para 
o plano externo, onde os compromissos se encontram materializados, este é registado 
pelo seu valor atual na rubrica “Provisões - Fundo para pensões e obrigações similares”.  
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Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existia nenhum valor pendente de contribuição 
para planos externos de contribuição definida. 
 
2.15. Provisões e contingências 
 
O Grupo contabiliza provisões pelo valor estimado para fazer frente a obrigações atuais, 
como consequência de ocorrências passadas, que estão claramente especificadas em 
termos da sua natureza, mas são indeterminadas em relação ao seu valor ou momento 
do cancelamento e para cujo cancelamento é provável que tenham de ser despendidos 
recursos que incorporem benefícios económicos. Estas obrigações podem surgir pelos 
seguintes aspetos: 
 

 Uma disposição legal ou contratual. 
 

 Uma obrigação implícita ou tácita, cujo nascimento se situa numa expetativa 
válida criada pela Sociedade perante terceiros em relação ao pressuposto de 
determinados tipos de responsabilidades. Tais expetativas são criadas quando a 
Sociedade aceita publicamente responsabilidades, derivadas de 
comportamentos passados ou de políticas empresariais de domínio público. 
 

 A evolução praticamente segura da regulamentação em determinados aspetos, 
em particular, projetos regulamentares dos quais a Sociedade não se poderá 
subtrair. 

 
São passivos contingentes as obrigações possíveis da Sociedade, surgidas como 
consequência de ocorrências passadas, cuja existência está condicionada à ocorrência 
ou não de um ou mais eventos futuros, independentes da vontade da Sociedade. Os 
passivos contingentes incluem as obrigações atuais da Sociedade, não sendo provável 
que o seu cancelamento origine uma diminuição de recursos que incorporem benefícios 
económicos ou cujo valor, em casos extremamente raros, não possa ser quantificado 
com a fiabilidade suficiente. 
 
As obrigações contingentes são qualificadas como prováveis quando existe maior 
probabilidade de que ocorra do que o contrário, possíveis quando existe menor 
probabilidade de que ocorra do que o contrário e remotas quando ou seu surgimento é 
extremamente raro. 
 
O Grupo inclui nas contas anuais consolidadas todas as provisões significativas em 
relação às quais é estimado que a probabilidade de ser necessário cumprir a obrigação é 
maior do que o contrário. Os passivos contingentes não são reconhecidos nas contas 
anuais, mas são comunicados, a menos que se considere remota a possibilidade de 
ocorrência de uma saída de recursos que incorporem benefícios económicos. 
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As provisões são quantificadas tendo em consideração a melhor informação disponível 
sobre as consequências da ocorrência que as originam e são estimadas em cada 
encerramento contabilístico, tendo em conta o efeito financeiro, se for significativo. As 
mesmas são utilizadas para enfrentar as obrigações específicas para as quais foram 
reconhecidas, procedendo-se à sua reversão, total ou parcial, quando tais obrigações 
deixam de existir. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade tem registado um valor de 3.379 milhares 
dos euros como provisão para possíveis contingências legais e fiscais (2.769 milhares 
de euros em 31 de dezembro de 2018), tanto os consultores jurídicos da Sociedade 
como os seus Administradores entendem que a conclusão destes procedimentos e 
reclamações não produzirá um efeito significativo, adicional ao valor incluído como 
provisão, nestas contas anuais. 
 
2.16. Transações e saldos em moeda estrangeira 
 
A moeda funcional da Sociedade é o euro. Consequentemente, todos os saldos e 
transações denominados em moedas diferentes do euro são considerados denominados 
em “moeda estrangeira”. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Sociedade não 
apresenta saldos significativos denominados em "moeda estrangeira”. 
 
3. Resultado por ação 
 
Os lucros por ação são calculados dividindo o resultado líquido atribuído à Sociedade 
entre o número médio ponderado de ações correntes em circulação durante o exercício, 
excluindo, se for o caso, as ações próprias adquiridas pela Sociedade. Nos exercícios de 
2019 e 2018, o resultado básico por ação é o seguinte: 
 

 2019 2018 
Resultado do exercício (milhares de euros) 
Número médio de ações (milhares de ações) 
Resultado base por ação (euros) 

79.074 
1.300 
60,83 

73.278 
1.300 
56,37 

 
A Sociedade não tem instrumentos que produzam efeitos de diluição no número de 
ações, pelo que o resultado básico por ação coincide com o resultado diluído por ação. 
 
4. Distribuição dos resultados da Sociedade 
 
A proposta de distribuição do resultado líquido da Sociedade do exercício de 2019 que o 
Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral de Acionistas para sua  
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aprovação, em conjunto com a proposta aprovada de distribuição do resultado do 
exercício de 2018, é a seguinte: 
 
 Milhares de euros 

2019 2018 
Reserva legal - - Reservas voluntárias 36.718 36.639 Dividendos 42.356 36.639 
Resultado do exercício 75.074 73.278 

 
 
5. Remuneração do Conselho de Administração e da Alta Direção 
 
Remuneração do Conselho de Administração 
O Conselho de Administração da Sociedade não recebeu qualquer remuneração no item 
de salário durante os exercícios de 2019 e 2018. Durante o exercício de 2013, a 
Sociedade pagou 26 milhares de euros ao seu administrador independente Sr. Mario 
Armero Montes (31 milhares de euros no exercício de 2018) e 29 milhares de euros ao 
seu administrador independente Sr. Gustavo Alejandro García Brusilovsky (31 milhares 
de euros no exercício de 2018), no item de subsídios por assistência e deslocação às 
sessões do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria e Riscos. 
Remuneração do pessoal-chave da Direção da Sociedade 
Para efeitos da elaboração das presentes contas anuais, foram consideradas como 
pessoal-chave da Direção da Sociedade 8 pessoas, que são os membros do Comité de 
Direção (8 membros em 31 de dezembro de 2018). 
No quadro seguinte é apresentada a remuneração apurada pelo pessoal-chave da 
Direção da Sociedade, na sua qualidade de diretores correspondentes aos exercícios de 
2019 e 2018: 
 Remunerações a curto prazo Remunerações pós-emprego 

Outras remunerações a longo prazo 
A indemnização é por cessão (Nota 2) 

Pagamentos baseados em instrumentos de capital 
Total 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Pessoal-
chave da 
Direção e 
administrad
or - Diretor 
Geral 

1.308 1.355 7 3 - 511 - - - - 1.315 1.869 

 
Detalhe de participações em sociedades com atividades similares e realização por 
conta própria ou alheia de atividades similares por parte dos Administradores 
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O artigo 229 do texto alterado da Lei de Sociedades de Capital, introduzido pelo R.D.L., 
1/2010, de 2 de julho, com a finalidade de reforçar a transparência das sociedades de 
capital, e modificado mediante a Lei 31/2014, de 3 de dezembro, para a melhoria do 
governo, estabelece que os administradores deverão  comunicar ao Conselho de 
Administração qualquer situação de conflito, direto ou Indireto, que eles ou pessoas 
vinculadas a eles possam ter com o interesse da sociedade. 
Nenhum dos membros do Conselho de Administração manifestou a existência de 
situações de conflito de interesse das definidas no artigo 229 da Lei de Sociedades de 
Capital, fazendo constar expressamente em cumprimento do terceiro capítulo do 
referido artigo. 
 
6. Investimentos de crédito 
É apresentada de seguida uma descrição dos ativos financeiros incluídos nesta categoria 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, classificados por natureza: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
 Depósitos em instituições de crédito 9.967 9.028 Crédito a clientes 2.411.369 1.991.232 Outros devedores a prazo 1.294.375 904.045 Devedores à vista e vários 937.387 919.448 Outros ativos financeiros 426 333 Ativos duvidosos (Nota 15) 129.181 167.406 

Ajustes por valorização   
Perdas por deterioração por risco de crédito (Nota 15) (123.963) (145.254) Juros devidos 2.002 1.303 Comissões (6.055) (5.849) 

 2.293.320 1.843.697 
 
A totalidade das posições de investimento de crédito da Sociedade estão denominadas 
em euros. 
A taxa de juro média dos saldos incluídos em “Carteira de crédito - Crédito a clientes” 
durante o exercício de 2019 foi de 13,30% anual (14,04% anual durante o exercício de 
2018). 
Na Nota 15 e no Anexo I é apresentada informação sobre o risco de crédito assumido pela 
Sociedade em relação a estes ativos financeiros. Adicionalmente, na Nota 15 é 
apresentada informação relativa aos riscos de liquidez e de mercado assumidos pela 
Sociedade em relação aos ativos financeiros incluídos nesta categoria. 
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Na Nota 14 é apresentada determinada informação relativa ao justo valor dos ativos 
financeiros incluídos nesta categoria. Deste modo, na Nota 16 e no Anexo I sobre o risco 
de concentração dos ativos financeiros incluídos nesta categoria. 
7. Participações 
 
Os detalhes do saldo desta rubrica dos balanços, atendendo à sociedade que o origina, 
são os seguintes: 
 
 Milhares de euros 

2019 2018 
Relanza Gestión, S.A. 60 60 

60 60 
 
Nos exercícios de 2019 e 2010, não se verificaram movimentos no saldo das 
participações da sociedade nem se registou qualquer deterioração neste item. 
Com data de 15 de dezembro de 2008, foi publicada a constituição, em conjunto com o 
Bankinter, S.A., da Relanza Gestión S.A., sociedade participada pela Sociedade em 99,99 
% e em 0,01% pelo Bankinter, S.A. O objeto social da Relanza Gestión, S.A. é a gestão e 
cobrança de não pagos, gestão judicial de expedientes, informação, promoção, difusão e 
venda de todos os tipos de produtos financeiros ou de financiamento, bem como a gestão 
mecanizada de processos administrativos e de back-office. 
É apresentado de seguida um detalhe com informação relevante de tal participação:  
Em 31 de dezembro de 2019 

Sociedade Domicílio Atividade Direta Indireta Total da 
participação Valor  

Demonstrações 
financeiras em 31 
de dezembro de 

2019 (*) 
Dividendos 
repartidos 

 
      contabi-lístico Ativo Passivo FFPP Resultado  
Relanza 
Gestión, 
S.A. 

Avda. de 
Bruselas 12, 
Alcobendas Cobrança 99,99%  99,99% 60 551 106 445 151 430 

(*) Não auditados 
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Em 31 de dezembro de 2018 
Sociedade Domicílio Atividade Direta Indireta Total 

participação 
Valor  

contabilístico 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro 

de 2018 (*) 
Dividendos 
repartidos 

Ativo Passivo FFPP Resultado 
Relanza 
Gestión, S.A. 

Avda. de 
Bruselas 12, 
Alcobendas Cobrança 99,99%  99,99% 60 952 226 725 430 1.234 

(*) Não auditados 
Durante o exercício de 2019, a Sociedade recebeu dividendos repartidos da Relanza 
Gestión, SA, no valor de 430 milhares de euros (1-234 milhares de euros durante o 
exercício de 2018). 
Com data de 18 de dezembro de 2019, a Sociedade e o EVO Banco, S.A.U. (entidade 
participada a 100% pelo Bankinter, S.A.) celebraram um acordo de compra e venda, ao 
abrigo do qual a Sociedade adquire a totalidade das ações representativas do capital da 
sociedade Avantcard DAC, condicionado à não oposição à mencionada transação por 
parte do Banco Central da Irlanda. A operação continua tendo sido submetida à 
condição suspensiva mencionada anteriormente. 
8. Ativo tangível e ativo intangível 
a) Ativo tangível 
O detalhe desta rubrica do balanço em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte: 

 Milhares de euros 
 31/12/2019 31/12/2018 
 De utilização própria 27 52 
 Mobiliário, veículos e restantes instalações 27 52 
 27 52 
 
É apresentado a seguir um resumo dos elementos do ativo tangível e do seu movimento 
durante os exercícios de 2019 e 2018: 
  Milhares de euros  

2019 Saldo inicial Adições Baixas e 
outros Saldo final 

Custo: 
De utilização própria; 

186 8 - 194 
Mobiliário, veículos e restantes instalações 186 8 - 194 

Amortização:     
De utilização própria; 134 33 - 167 Mobiliário, veículos e restantes instalações 134 33 - 167 

Líquido;     
De utilização própria; 52 (25) - 27 Mobiliário, veículos e restantes instalações 52 (25) - 27 
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  Milhares de euros  

2018 Saldo inicial Adições Baixas e outros Saldo final 
Custo:     De utilização própria; 160 26 - 186 Mobiliário, veículos e restantes instalações 160 26 - 185 
Amortização:     

De utilização própria; 93 41 - 134 Mobiliário, veículos e restantes instalações 93 41 - 134 
Líquido:     

De utilização própria; 67 (15) - 52 
Mobiliário, veículos ou restantes instalações 67 (15) - 52 

 
 
Durante os exercícios de 2019 e 2018, não foram registadas deteriorações do 
imobilizado corpóreo. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, existem ativos tangíveis totalmente amortizados pelo 
valor bruto de 161 milhares de euros (nenhum valor em 31 de dezembro de 2018}. 
b) Ativo intangível 
 
O detalhe desta rubrica do balanço em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte: 
 Milhares de Euros 

31/12/2018 31/12/2018 
Goodwill  
Outro ativo intangível  
Outro ativo intangível ativado 
Software em curso 

 
3.236 
1.978 
1.258 

 
1.187 

750 
437 

3.236 1.187 
 
 
É apresentado a seguir um resumo dos elementos do ativo tangível e do seu movimento 
durante os exercícios de 2019 e 2018: 
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   Milhares de euros  

2019 Saldo 
Inicial 

Adições Baixas Transferências Saldo 
Final 

Custo:      Goodwill - - - - - Outro ativo 1.219 2.310 (1) - 3.528 
Outro ativo intangível ativado 782 -  1.488 2.270 Software em curso 437 2.310 (1) (1.488) 1.258 

Amortização:      
Goodwill - - - - - Outro ativo intangível 32 260 - - 232 Outro ativo intangível ativado 32 260 - - 292 Software em curso - - ~ - - 

Líquido:      
Goodwill - - - - - Outro ativo intangível 1.187 2.050 (1) - 3.236 

Outro ativo intangível ativado 750 (260) - 1.488 1.978 Software em curso 437 2.310 (1) (1.488) 1.258 
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   Milhares de euros  
2018 Saldo 

Inicial Adições Baixas Transferências Saldo 
Final 

Custo.      Goodwill - - - - - Outro ativo intangível  1.219  - 1.219 
Outro ativo intangível ativado - - - 782 782 Software em curso - 1.219 - (782) 437 

Amortização:      
Goodwill - - - - - 
Outro ativo intangível - 32 - - 32 Outro ativo intangível ativado - 32 - - 32 Software em curso - - - - - 
Nato  
Goodwill - - - - - 
Outro ativo intangível - 1.187 - - 1.187 

Outro ativo intangível ativado - (32) - 782 750 Software em curso - 1.219 - (782) 437 
 
Durante os exercícios de 2019 e 2018, não foram registadas deteriorações do ativo 
intangível. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existiam ativos intangíveis totalmente 
amortizados. 
9. Restantes ativos 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo incluído na rubrica ’Restantes ativos' 
corresponde, principalmente, a periodificações de gastos antecipados pendentes de 
vencimento e outros rendimentos por comissões pendentes de recebimento de 
empresas seguradoras. Estes rendimentos e gastos estão vinculados à atividade de 
comercialização de empréstimos e cartões 
10. Passivos financeiros e custo amortizado 
Na Nota 14 é apresentada determinada informação sobre o justo valor dos passivos 
financeiros incluídos nesta categoria. Na Nota 15 é presentada determinada Informação 
sobre o risco de liquidez ou de mercado dos passivos financeiros incluídos nesta 
categoria, respetivamente. 
 
10.1. Depósitos de instituições de crédito 
 
A composição dos saldos desta rubrica dos balanços em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
atendendo à natureza das operações, é indicada de seguida: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
Contas a prazo 
Ajustes por valorização - Juros apurados 

2.014.164 
63 

1.550.593 
525 

2.014.227 1.551.118 
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O saldo registado na linha "Contas a prazo" em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
corresponde, na sua totalidade, ao financiamento concedido pelo Bankinter, SA 
(acionista maioritário da Sociedade) (ver Nota 26). 
A taxa de juro média dos saldos incluídos em “Passivos ao custo amortizado - Depósitos 
de instituições de crédito" durante os exercícios de 2019 e 2018 foi de 0,57% e 0,64% 
anual, respetivamente. 
10.2. Outros passivos financeiros 
A composição do saldo desta rubrica dos balanços em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
atendendo à sua natureza, é indicada de seguida: 

 Milhares de euros 
2019 2018 Por natureza –  

Obrigações a pagar  
Contas de angariação  
Outros itens 

169 
413 

18.452 
59 

272 
37.106 

19.034 37.437  
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor refletido na linha “Outros itens" 
corresponde, principalmente, a recebimentos relacionados com cartões de crédito, que 
foram apresentados a cobrança de novo aos clientes e que, presumivelmente, serão 
devolvidos na sua maioria, o que suporá a devolução dos valores reclamados às 
entidades correspondentes. 
 
11. Provisões; restantes passivos 
 
11.1. Provisões 
A composição e o movimento desta rubrica do balanço em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 é a seguinte: 
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 Milhares de euros 

Total 

Provisões 
para impostos 

e outras 
contingências 

legais 
Outras 

provisões 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.000 2.000  

Dotações líquidas do exercício 775 769 6 
Utilizações de fundos - - - 
Recuperação de montantes deteriorados - - - 
Outros movimentos - - - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.775 2.759 5 
Dotações líquidas do exercício 611 611 - 
Utilizações de fundos - - - 
Recuperação de montantes deteriorados - - - 
Outros movimentos (1) (1) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.385 3.379 6 

 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Provisões para impostos e outras 
contingências legais" inclui, principalmente, provisões constituídas pela Sociedade para 
a cobertura de eventuais riscos legais derivados da sua atividade (Nota 28). 
 
11.2 Restantes passivos 
A composição dos saldos desta rubrica dos balanços em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
é a seguinte: 
 Milhares de euros 

2019 2018 

Gastos vencidos não pagos  
Outros 

18.047 
5.716 

17.596 
3.337 23.763 20.933 

 
O saldo registado na linha 'Gastos vencidos não pagos" reflete as periodificações de 
gastos gerais, principalmente vinculado à atividade comercial de captação de novos 
clientes, durante o presente exercício, cujo pagamento está previsto para exercícios 
posteriores. 
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12. Fundos próprios 
a) Capital Social 
O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2019 e 2010 estava constituído por 
1.300.000 ações nominais com um valor nominal de 30,05 euros cada uma, totalmente 
subscritas e desembolsadas e com os mesmos direitos políticos e económicos. 

 Número de ações 
2019 2018 

Bankinter 5 A. 1.299.999 1.299.999 
Hispamarket S A. 1 1 

 1.300.000 1.300.000 
 
B) Reservas  
Reserva legal 
De acordo com o estabelecido no artigo 274 do Texto Alterado da Lei de Sociedades de 
Capital, introduzido pelo Decreto Real 1/2010, de 2 de julho, as sociedades espanholas 
que obtenham benefícios no exercício fiscal deverão dotar 10% do resultado líquido do 
exercício à reserva legal. Estas dotações deverão ser realizadas até que a reserva alcance 
20% do capital social. A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital social 
na parte do seu saldo que exceda 10% do capital social já aumentado. Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2016, a reserva legal ascendia a 8.813 milhares de euros, e estava 
totalmente constituída. 
 

13. Situação fiscal 
No final de 2000, o principal acionista da Sociedade, Bankinter, SJV, comunicou ao Gabinete 
Nacional de Inspeção da Agenda Tributária a sua opção pela aplicação à Sociedade do regime 
tributário dos Grupos de Sociedades a partir do exercício de 2001. 
Deste modo, o Bankinter Consumer Finance, E.F.C, S.A. está integrado como sociedade 
dominada no Grupo Fiscal Consolidado que tem o Bankinter, SA* como sociedade 
dominante, cumprindo os requisitos exigidos para o efeito pela normativa reguladora da 
tributação sobre o resultado dos Grupos de Sociedades. 
O detalhe dos saldos correntes, devedores e credores, em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, é apresentado a seguir: 
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 Milhares de euros 

2019 2018  
Saldos devedores: 
Fazenda Publica devedora - IVA 

Saldos credores: 
Dívidas por Imposto sobre Sociedades em Grupo Fiscal (Nota 26) 
Fazenda Pública credora por IVA  
Fazenda pública credora por IRPF 

706 1 
706 1 

33.565 
94 

190 
33.453 

84 
181 

33.849 33.718 
 
O gasto do Imposto sobre Sociedades dos exercícios de 2019 e 2018 é calculado do 
seguinte modo: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
 
 
 
Imposto corrente do exercício  
Imposto diferido do exercício  
Ajustes obrigatórios de exercícios anteriores  
 

33.565 
(262) 

(10) 

33.453 
(2.490) 

170 

33.293 31.133 
 
A rubrica Ajustes impositivos de exercícios anteriores reflete, em 31 de dezembro de 
2019, ajustes sobre as liquidações do imposto de sociedades, apresentadas em 
exercícios anteriores em Espanha e Portugal, pelo valor de 0 milhares de euros e -10 
milhares de euros, respetivamente (186 milhares de euros e -16 milhares de euros, 
respetivamente, em 31 de dezembro de 2018). 
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A conciliação entre os rendimentos e gastos do exercício e la base tributável de Imposto 
sobre Sociedades é a seguinte: 
Exercício de 2019: 
 

Conta de 
resultados 

Rendimentos e 
gastos imputados 
diretamente aos 
capitais próprios 

- 
Reservas Total 

Saldo de rendimentos e gastos do exercício - - - 79.074 
 (A)* (D)** (A)* (D)** (A)* (D)**  
Imposto sobre Sociedades - - - - - - 33.293 
Diferenças permanentes 4 (3.565) - - - - (3.561) 
Diferenças temporárias: com origem no 
exercício 874 - - - - - 874 
Compensação de bases tributáveis 
negativas de exercícios anteriores  - 
Base tributável (resultado fiscal)  109.680 

(*) Aumentos 
(**) Diminuições 
 
Exercício de 2018: 
 

Conta de resultados 
Rendimentos e 

gastos imputados 
diretamente aos 
capitais próprios 

Reservas Total 

Saldo de rendimentos e gastos do exercício - - - 73.278 
 (A)* (D)** (A)* (D)** (A)* (D)**  
Imposto sobre Sociedades - - - - - - 31.133 
Diferenças permanentes 15 (2.364) - - - - (2.349) 
Diferenças temporárias: com origem no 
exercício 8.299 - - - - - 8.299 
Compensação de bases tributáveis negativas 
de exercícios anteriores  - 
Base tributável (resultado fiscal)  110.361 
(*) Aumentos  
(**) Diminuições 
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O gasto por imposto sobre resultados dos exercícios de 2019 e 2018 foi calculado da 
seguinte forma: 
 Milhares de euros 
 2019 2018 

 
Resultado contabilístico antes de impostos  
Diferenças permanentes 

112.367 
(3.561) 

104.411 
(2.349) 

 103.806 102.062 
Gasto correspondente ao exercício (Espanha) (Quota de 30%) 
 
Gasto correspondente ao exercício (sucursal em Portugal) 
Deduções 
Ajustes obrigatórios de exercícios anteriores 

32.642 
661 

- 
(10) 

30.619 
349 
(5) 

170 
Gasto por Imposto de Sociedades 33.293 31.133 

 
É apresentado a seguir o cálculo da quota do imposto sobre resultados para os exercícios 
de 2019 e 2018: 
 Milhares de euros 
 2019 2018 

Quota total 30% 
Efeito de diferenças permanentes  
Gasto por imposto da sucursal em Portugal  
Deduções 

33.710 
(1.068) 

661 
- 

31.324 
(705) 

349 
(5) 

Quota líquida 33.303 30.983 
Efeito das diferenças temporárias 262 2.490 
Quota do Imposto sobre Resultados 33.565 33.453 

 
Ao abrigo da normativa fiscal vigente, nos exercícios de 2019 e 2010 surgiram 
determinadas diferenças temporárias que devem ser tidas em conta no momento de 
quantificar o gasto correspondente do imposto sobre resultados. As origens dos 
impostos diferidos registados nos balanços em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as 
seguintes: 
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Impostos diferidos devedores com origem em: Milhares de euros 
2019 2018 

Impostos antecipados por diferenças de imputação temporária de rendimentos e gastos para efeitos contabilísticos e fiscais: 
Por perdas por deterioração contabilizadas sobre ativos financeiros 
Impostos antecipados por diferenças de imputação temporal da sucursal em Portugal. 
Outros itens 

11.293 
 

472 
 777 

10.748 
 

517 
 1.015 

12.542 12.280 
 
 
É apresentado a seguir o movimento verificado nos impostos diferidos devedores 
contabilizados pela Sociedade nos exercícios de 2019 e 2018: 

Impostos diferidos devedores Milhares de euros 
2019 2018 

Saldo no início do exercício 
Com débito/crédito na conta de resultados 

Impostos diferidos com origem no exercício 
Reversão de impostos diferidos registados em exercícios 

Outros itens  
 
Saldo no encerramento do exercício 

12.280 
262 
262 

- 
- 

9.712 
2.490 
2.490 

- 
78 

12.542 12.280 
 
Com data de 23 de setembro de 2016, foram iniciadas no Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C, S.A., ações de inspeção para comprovação e investigação de alcance geral por 
parte da inspeção tributária pelos seguintes impostos e exercícios: 
 
 Exercícios 
Imposto sobre Sociedades Imposto sobre o Valor Acrescentado Retenção/ Rendimento na conta Rendimentos de Capital Mobiliário  Retenção/ Rendimento na conta Rendimentos de trabalho/profissionais  Retenção/ Rendimento na conta Locações imobiliárias  Retenção na conta de imposição Não residentes Declaração anual de operações Declaração recapitulativa de entregas e aquisições intracomunitárias de bens 

2011 a 2013  07/2012 a 12/2013 07/2012 a 12/2013 07/2012 a 12/2013 07/2012 a 12/2013 07/2012 a 12/2013 2012 a 2013 07/2012 a 12/2013 
 
Em 31 de dezembro de 2019, esta inspeção foi concluída, tendo-se procedido ao 
pagamento das atas subscritas em conformidade. As atas assinadas em 
desconformidade encontram-se atualmente em fase de recurso no TEAC. 
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Em qualquer caso, os Administradores entendem que não existem passivos fiscais que 
possam derivar de tais inspeções, ou que sejam significativos. 
Devido às possíveis interpretações que possam ser realizadas da normativa fiscal 
aplicável a algumas operações realizadas no setor, poderiam existir determinados 
passivos fiscais de caráter contingente. Na opinião dos administradores da Sociedade, a 
possibilidade de materialização destes passivos é remota e, em qualquer caso, a dívida 
tributária que possa derivar não afetaria significativamente as presentes contas anuais. 
Justo valor de ativos e passivos 
É apresentada a seguir, para os elementos mais significativos do ativo e do passivo não 
valorizados pelo seu justo valor, uma comparação entre o valor pelo qual estão 
registados, e o seu justo valor correspondente estimado no encerramento de cada 
exercício. Adicionalmente, é apresentada informação sobre o nível de hierarquia 
utilizado para a sua valorização, as principais técnicas de valorização e os principais 
inputs. 
 Milhares de euros 

Valor 
contabilístico Justo valor Hierarquia 

Técnicas de 
valorização Principais inputs 

Ativo 
Carteira de crédito 
 
Depósitos em instituições de crédito 
 
 

Crédito a clientes 
 
Passivo 
Passivos financeiros a custo 
amortizado 
 
Depósitos de instituições de crédito 
 
Outros passivos financeiros 

 
 
 

9.967 
 
 

2.283.353 
 
 
 
 
 

2.014.227 
 

19.034 

 
 
 

9.971 
 
 

2.704.791 
 
 
 
 
 

2.029.812 
 

19.034 

 
 
 

Nível 2 
 
 

Nível 2 
 
 
 
 
 

Nível 2 
 

Nível 2 

 
 

Valor 
Presente 

 
Valor 

presente 
 
 
 
 

Valor 
presente 

Valor 
presente 

 
Cash flows esperados 
descontados com a curva de 
mercado 
Cash flows esperados. 
descontados com a curva de 
mercado 
 
 
 
Cash flows esperados 
descontados com a curva de 
mercado  
Cash flows esperados 
descotados com a curva de 
mercado 
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Saldos em 31 de dezembro de 2018: 
 Milhares de euros 
    Técnicas   Valor Justo Hierarquia de   contabilístico valor  valorização Principais inputs Ativo    ' ‘ 
Carteira de crédito      Depósitos em instituições de crédito 9.028 9.031 Nível 2 Valor Presente Cash flows esperados descontados com a curva de mercado de mercado. Crédito a clientes 1.840.669 2.099.196 Nível 2 Valor Presente Cash flows esperados descontados com a curva de mercado Passivo      Passivos financeiros a custo      amortizado „   _  Depósitos de instituições de crédito 1.551.118 1.567.470 Nível 2 Valor Presente Fluxos de caixa esperados descontados com a curva de mercado Outros passivos financeiros 37.437 37.437 Nível 2 Valor Presente Cash flows esperados descontados com a curva de mercado 

 
14. Gestão do risco 
A gestão do risco do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. segue os princípios e 
políticas do Grupo Bankinter 
Os princípios básicos da gestão do risco na Sociedade são: 

- O objetivo final é contribuir para maximizar a rentabilidade do capital e a 
criação de valor de forma sustentada no tempo. 

- Independência da função de riscos. 
- Gestão integral do risco. O Bankinter Consumer Finance, E.F.C, SA identifica, 

mede, gere e controla a totalidade dos seus riscos significativos. 
- Relevância dos sistemas automáticos de sanções, novas metodologias de 

quantificação do risco e utilização da tecnologia nos sistemas de gestão do 
risco. Combinação adequada com processos de sanção manual 

- A identificação, avaliação e controlo do risco no lançamento de novos 
produtos. 

 
Risco de crédito 
Depois da aprovação do Conselho do Bankinter, SA, o Plano de Negócio do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., SA., que inclui o nível de risco pretendido (investimento e 
morosidade previstos, tipologia de clientes, etc}, as decisões de gestão do risco:  
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aumento de limites, lançamento de novos produtos, políticas comerciais, controlo da 
morosidade, recuperações, etc., é adotado, dentro dos limites aprovados pelo Conselho 
de Administração de Consumer Finance, E.F.C., S.A,, pelo Comité de Riscos do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S A 
O Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C, S.A., e a Comissão 
Executiva de Riscos do Conselho do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. são 
informados periodicamente da evolução da carteira de crédito, em relação ao negócio 
anual e às ações estabelecidas para o cumprimento ou correção de desvios. 
A área de risco de crédito depende diretamente do Diretor Geral do Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C, SA e o seu responsável pertence ao Comité de Direção da Sociedade. 
As principais funções da área de risco de crédito são: 

- Acompanhamento do risco de crédito do negócio e a sua apresentação ao 
Conselho de Administração, ao Comité de Direção e ao Comité de Riscos do 
Bankinter, e à Comissão Executiva de Riscos do Conselho. 

- Supervisão do processo de crédito. 
- Ligação entre as áreas de negócio e o Comité de Riscos, que aprova as decisões 

de crédito de definição das políticas de crédito do negócio. 
- Recuperações no caso de incumprimento dos clientes. 

Nível máximo de exposição ao risco de crédito 
O quadro seguinte apresenta o nível máximo de exposição ao risco de crédito assumido 
pela Sociedade em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 
 ' Milhares de euros 

. 2019 ‘ 2018 

Investimentos de crédito Contas à ordem Total Investimentos de crédito 
Contas à ordem Total Instrumentos de dívida       

Depósitos em instituições de crédito 9.967 - 9.967 9.028 - 9.028 
Crédito a clientes 2.283.353 - 2.283.353 1.840.669 - 1.840.669 
Compromissos contingentes       
Disponíveis por terceiros - 3.471.888 3.471.888 - 3.151.123 3.151.123 
Nível máximo de exposição ao risco de crédito 2.293.320 3.471.888 5.765.208 1.849.697 3.151.123 5.000.820 
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Em relação ao financiamento automóvel, é realizada a inscrição de ativos no Registo de 
Bens Móveis, para melhorar o processo de crédito. 
A rubrica “Crédito a clientes” reflete o valor líquido, depois de descontados os “Ajustes 
por valorização". 
A rubrica “Compromissos contingentes” reflete o valor dos saldos disponíveis sem 
qualquer condição por parte dos devedores. 
É apresentado a seguir um detalhe dos ativos da sociedade deteriorados em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018: 

' Milhares de euros 
2019 2018 

Ativos totais e compromissos 
Dos quais: Ativos financeiros deteriorados 

Ativos totais e compromissos 
Dos quais: Ativos financeiros deteriorados 

Instrumentos de dívida     
Depósitos em 
instituições de crédito 9.967 - 9.028 - 
Crédito a clientes 
(valores brutos) 2.411.369 129.181 1.991.232 167.406 
Outras exposições     
Compromissos 
contingentes 3.471.888 - 3.151.123 - 

Total 5.893.224 129.181 5.151.383 167.406 
 
A rubrica "Crédito a clientes' reflete o valor bruto, sem descontar os “Ajustes por 
valorização”, e corresponde, fundamentalmente, ao saldo disposto por parte dos 
clientes por cartões de crédito e empréstimos ao consumo. 
A Sociedade constitui correções de valor especificas para os ativos financeiros 
deteriorados, que, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são estimadas coletivamente 
conforme o indicado na Nota 2.8. Em 31 de dezembro de 2013, o valor das correções 
de valor por deterioração atribuído especificamente a ativos financeiros deteriorados é 
de 65.045 milhares de euros (91.385 milhares de euros em 31 de dezembro de 2018). 
Por outro lado, é apresentado a seguir o detalhe dos ativos financeiros considerados 
como deteriorados pela Sociedade em 31 de dezembro de 2019 e 2018, classificados 
por classes de instrumentos financeiros e por categorias de instrumentos financeiros: 
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 Milhares de euros 
2019 2018 

Investimento de crédito 
Total Investimento de crédito 

Total 
Instrumentos de dívida     Crédito a clientes 129.181 129.181 167.406 167.406 

Total 129.181 129.181 167.406 167.406 
 
A Sociedade não tem concedido financiamento para construção, promoção imobiliária 
nem para a aquisição de habitações, bem como ativos adquiridos em pagamento de 
dívidas. Como consequência, as presentes contas anuais não discriminam a informação 
exigida pela Circular 5/2011, de 30 de novembro, do Reino de Espanha. 
Movimento das perdas por deterioração 
É apresentado a seguir o movimento verificado nas perdas por deterioração 
contabilizadas pela Sociedade durante os exercícios de 2019 e 2018, classificado por 
classes de ativos financeiros: 

 Milhares de euros -  Carteira de crédito 
 2019 2018 

Saldo em 1 de janeiro 
Dotação líquida com débito/ (crédito) em resultados 
      Das quais: 

Determinadas 
Individualmente 

Determinadas coletivamente 
Saldos aplicados durante o exercício 

Transferência para ativos abatidos  
Outros 

Saldo em 31 de dezembro (Nota 6) 

145.254 
 

124.256 
 
 

- 
124.256 

(145.547) 
(144.938) 

(609) 
123.963 

101.306 
 

61.768 
 
 

- 
61.768 

(13.420) 
(18.420) 

- 
145.254 Das quais: 

Determinadas 
Individualmente - - 

Determinadas coletivamente 123.963 145.254 
 
Os rendimentos reconhecidos por recuperação de ativos abatidos no exercício de 2019 
ascenderam a 25.977 milhares de euros, dos quais 23.987 milhares de euros 
correspondem ao resultado bruto obtido pela venda de uma carteira de ativos abatidos 
registada no mês de novembro de 2019, cujo valor bruto ascendia a 208.137 milhares 
de euros. 
Os proveitos reconhecidos por recuperação de ativos abatidos no exercício de 2018 
ascenderam 8.523 milhares de euros, dos quais 7.376 milhares de euros  
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correspondiam ao resultado bruto obtido pela venda de uma carteira de ativos abatidos 
registada no mês de novembro de 2018, cujo valor bruto ascendia a 75.377 milhares de 
euros. 
São discriminados a seguir os ativos deteriorados por prazo de vencimento em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018: 

 Milhares de euros 
31/12/2019 31/12/2018 

Até 6 meses 
Mais de 6 meses, sem exceder 9  
Mais de 9 meses, sem exceder 12  
Mais de 12 meses 

30.822 
27.976 
31.494 
38.889 

27.438 
20.255 
19.348 

100.365 
129.181 167.406 

 
Adicionalmente, o saldo dos ativos vencidos «num prazo inferior a três meses» e, 
portanto, não deteriorados, ascende a 5.365 milhares de euros em 31 de dezembro de 
2019 (1 milhar de euros em 31 de dezembro de 2018). 
O movimento verificado pelos ativos deteriorados durante os exercícios de 2019 e 
2018 é o seguinte: 

 Milhares de euros 
2019 2018 

Saldo inicial 167.406 107.135 
Entradas líquidas 106.713 78.691 
Transferência para ativos abatidos (144.938) (18.420) 
Saldo final 129.181 167.406 
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Ativos financeiros deteriorados e dados de baixa do ativo 
É apresentado a seguir o movimento verificado durante os exercícios de 2019 e 2018 
dos ativos financeiros deteriorados da sociedade que não se encontram registados no 
balanço, porque a sua recuperação é considerada remota, apesar de não terem sido 
interrompidas as ações para conseguir a recuperação dos valores em dívida: 
 Milhares de euros 

2018 2018 
 

Saldo de ativos financeiros para os quais se considera remota a sua recuperação em 1 de 
janeiro  

Adições: 
Com contrapartida em correções de valor por deterioração de ativos 
Outros itens  

Baixas: 
Saldos recuperados no exercício por recebimentos em efetivo 
Por outros itens 

 
 

51.502 
 

144.93 
11.741 

 

 
 

101.603 
 

18.420 
8.001 

 Saldo de ativos financeiros para os quais se considera remota a sua recuperação em 31 
de dezembro 

46.465 51.502 

 
Tal como foi mencionado anteriormente, durante o exercício de 2019 a Sociedade 
realizou uma venda de uma carteira de ativos abatidos, cujo valor bruto ascendia a 
208.137 milhares de euros, tendo sido recuperado um valor bruto de 23.987 milhares 
de euros, os quais foram registados como resultado do exercício na rubrica 'Perda por 
deterioração de ativos financeiros (líquido}’ como uma recuperação de ativos abatidos. 
Pelo seu lado, durante o exercício de 2018, a Sociedade realizou uma venda de uma 
carteira de ativos abatidos, cujo valor bruto ascendia a 75.377 milhares de euros, tendo 
sido recuperado um valor bruto de 7.376 milhares de euros, que foram registados como 
resultado do exercício na rubrica "Perdas por deterioração de ativos financeiros 
(líquido)' como uma recuperação de ativos abatidos. 
Risco de liquidez 
A gestão do risco de liquidez deve assegurar que a Sociedade tem acesso aos fundos 
necessários para fazer frente aos seus compromissos de pagamento a preços 
razoáveis, bem como para levar a cabo os seus planos de negócio com fontes de 
financiamento estáveis. 
A Sociedade é financiada integralmente através da sua matriz, Bankinter, S.A., o que 
lhe permite assumir completamente as suas necessidades de financiamento. Este 
financiamento é realizado através de linhas de crédito e empréstimos a médio prazo. 
O quadro seguinte apresenta os ativos e passivos financeiros da Sociedade em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, classificados em função dos seus prazos restantes de 
vencimento nessas datas, atendendo às suas condições contratuais. 
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31 de dezembro de 2019 
 Milhares de euros 

À ordem Até um mês Entre um e três meses 
Entre três meses e um ano 

Entre um e cinco anos Mais de cinco anos 
Sem vencimento (*) Total 

Ativo:         Depósitos em instituições de crédito 9.967 - - - - - - 9.967 
Crédito a clientes 162.392 9 706 19.444 205.295 1.115.631 907.601 2.411.078 
Passivo:         Depósitos de instituições de crédito - - - - 1.414.728 - 599.435 2.014.163 
Outros passivos financeiros - 18.317 413 - - - - 18.730 
Total 172.359 (18.308) 293 19.444 (1.209.433) 1.115.631 308.166 338.152 
(*} Corresponde, no caso de crédito a clientes, aos saldos dispostos sobre os quais os clientes têm a 
capacidade de aprazar o vencimento e, em caso de depósitos de instituições de crédito, ao financiamento 
recebido em Portugal através de uma linha de crédito associada ao descoberto em várias contas correntes. 
31 de dezembro de 2018 
 Milhares de euros 

À ordem Até um mês Entre um e três meses 
Entre três meses e um ano 

Entre um e cinco anos Mais de cinco anos 
Sem vencimento (*) Total 

Ativo:         Depósitos em instituições de crédito 9.028 - - - - - - 9.028 
Crédito a clientes 307.139 7 465 1.828 264.409 664.336 752.716 1.990.899 
Passivo:         Depósitos de instituições de crédito 117 1.294 610.148 - 800.000 - 139.558 1.551.118 
Outros passivos financeiros - 37.350 87 - - - - 37.437 
Total 316.049 (38.637) (609.770) 1.828 (535.591) 664.336 613.158 411.372 
(*) Corresponde, no caso de crédito a clientes, aos saldos dispostos de cartões sobre os quais os clientes 
têm a capacidade de aprazar o vencimento e, em caso de depósitos de instituições de crédito, ao 
financiamento recebido em Portugal através de uma linha de crédito associada ao descoberto em várias 
contas correntes. 
A rubrica 'Crédito a clientes' reflete o valor bruto sem descontar os 'Ajustes por 
valorização' e sem incluir o saldo registado na rubrica "Outros ativos financeiros', e 
corresponde, fundamentalmente, ao saldo disposto por parte dos clientes por cartões 
de crédito e empréstimos ao consumo. 
Os passivos financeiros foram classificados tomando a primeira data de vencimento em 
que a contraparte pode solicitar o seu pagamento. 
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Risco de taxa de juro 
A Sociedade é financiada através de uma linha de crédito concedido pelo Bankinter, S.A. 
Referenciada à Euribático. Deste modo, a Sociedade realiza análises de sensibilidade do 
Produto Bancário perante variações da taxa de referência, cujo resumo é incluído a 
seguir. 
Análise de sensibilidade: 

Variação de taxas 
Variação do produto bancário 

 
+200pb 
+100pb 
+50pb 
Base 

-50pb 
-100pb 
-200pb 

 
(0,637%) 
(0,319%) 
(0,159%) 
0,000% 
0,159% 
0,319% 
0,637% 

 
Risco operacional 
Atualmente, a Sociedade está isenta de apresentar informação individual de Risco 
Operacional. Não obstante, está considerada como mais uma área do Grupo Bankinter 
na gestão que o Bankinter, S.A. realiza sobre o Risco Operacional de todas as suas áreas 
de negócio e sucursais. 
Esta gestão, perante a Sociedade, é concretizada no estabelecimento de um mapa de 
risco operacional, numa gestão proativa dos riscos identificados e num controlo das 
perdas por Risco Operacional, entre outras atuações, lideradas pela Divisão de Risco 
Operacional do Bankinter, S.A., em coordenação com a direção da Sociedade. 
15. Concentração de riscos 
O risco de concentração é definido como o risco que pode afetar a conta de resultados da 
Sociedade e ao seu capital próprio líquido, como consequência de manter instrumentos 
financeiros que tenham caraterísticas similares e que possam ser afetados de modo 
similar por alterações económicas ou de outro tipo. 
Concentração por áreas geográficas 
Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade mantém crédito a clientes fora de Espanha pelo 
valor total de 204.915 milhares de euros (142.961 milhares de euros em 31 de 
dezembro de 2018, o que representa 6,5% do total dos ativos financeiros antes de 
correções genéricas, conforme refletido no Anexo I do presente documento (7,6% em  
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31 de dezembro de 2018). A sucursal que a Sociedade mantém em Portugal fechou 2019 
com um crédito a clientes de 203.110 milhares de euros (141.121 milhares de euros em 
31 de dezembro de 2018). 
De acordo com o estabelecido na Circular 5/2012 do Banco de Espanha, a informação 
relativa à concentração de riscos, tanto sectorial como geográfica, dos ativos financeiros 
da Sociedade em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é apresentada no Anexo l. 
17. Outra informação significativa 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os limites dos cartões de crédito e os valores 
disponíveis de cartões de crédito para os quais a Sociedade tinha assumido algum 
compromisso de crédito superior ao valor registado no ativo do balanço nessas datas 
eram os seguintes: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
Limite concedido Valor pendente de 

disposição Limite concedido Valor pendente de 
disposição 

 
Com disponibilidade imediata 
Outros setores 

4.533.636 3.471.888 4.216.286 3.151.123 
4.533.636 3.471.888 4.216.286 3.151.123 

 
17. Juros e rendimentos assimilados 
É discriminada a seguir a natureza dos juros e rendimentos assimilados mais 
significativos apurados pela Sociedade nos exercícios de 2019 e 2018: 
 - Milhares de euros 2019 2018 Crédito a clientes 292.630 240.398 

Dos quais:   Empréstimos pessoais 104.537 73.486 Contas de crédito - - Cartões de crédito 182.734 163.504 Ativos duvidosos 5.309 3.408  292.630 240.398 
 
A totalidade dos juros e rendimentos assimilados registados nas contas de resultados 
dos exercícios de 2019 e 2018 correspondem ao crédito a clientes registado na rubrica 
Carteira de crédito*. 
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18. Juros e encargos assimilados 
A discriminação por natureza dos gastos financeiros registados neste capítulo  das 
contas de resultados dos exercícios de 2019 e 2018 é a seguinte: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
 
 
Depósitos de instituições de crédito 
Outros passivos financeiros 10.345 

806 
8.702 

888 
11.151 9.590 

 
A totalidade de juros e encargos assimilados registados nas contas de resultados dos 
exercícios de 2019 e 2018 correspondem às rubricas registadas na rubrica “Passivos 
financeiros e custo amortizado". 
19. Comissões recebidas 
É apresentado a seguir o valor do proveito por comissões apuradas nos exercícios de 
2019 e 2018, classificadas atendendo a: Os principais itens pelos quais foi originado: 
 Milhares de euros 

' 2019 2018 
Comissões por serviços de cobranças e pagamentos 18.632 16.094 
Comissões por serviços de valores - - 
Comissões por comercialização de produtos não bancários - - 
Outras comissões 9.346 8.450 

 27.978 24.544 
 
O valor registado durante os exercícios de 2019 e 2018 no item "Outras comissões" 
corresponde, fundamentalmente, a comissões cobradas pela Sociedade pela 
comercialização de seguros associada aos cartões de crédito. 
20. Comissões pagas 
É apresentado a seguir o valor do custo por comissões apuradas nos exercícios de 2019 
e 2018, classificadas em função dos itens principais que os originaram: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
Corretagem em operações ativas e passivas 
Comissões cedidas a outras entidades 
 
Outras comissões 

- 
2.636 

 
13.070 

- 
2.441 

 
11.807 

15.706 14.248 
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A rubrica “Outras comissões” inclui principalmente o cashback devolvido aos clientes, 
diretamente na conta do cartão, ou através de descontos em outros serviços, pela 
utilização dos mesmos. Do mesmo modo, inclui comissões pagas à entidade do Grupo, 
Línea Direta Aseguradora, S.A. – no item de retrocessão de comissões recebidas por 
cartões emitidos com a marca da referida entidade, com o montante detalhado na Nota 
26. 
21. Outros produtos de exploração – Restantes produtos de exploração 
O detalhe do saldo deste capítulo das contas de resultados dos exercícios 2019 e 2018, 
é a seguinte: 
 Milhares de euros 

2019 2018 
 
Recuperação de gastos 
Outros itens 

1.087 
3.529 

934 
1.477 

4.616         2.411 
 
22. Outros encargos de exploração – Restantes encargos de exploração 
É apresentado a seguir o detalhe dos principais itens incluídos nesta rubrica da conta de 
resultados dos exercícios de 2019 e 2018, em anexo: 

 Milhares de euros 
2019 2018 

Perdas por reclamações  Perdas por fraude  Outros encargos de exploração 
1.641 932 26.515 

959 486 24.894 
29.088 26.339 

 
O saldo registado em “Outros custos de exploração" corresponde aos diversos tipos de 
custos relacionados com a atração de novos clientes durante os exercícios de 2019 e 
2018. Este valor é de 2.98 milhares de euros, correspondente a custos de exploração 
pagos à Línea Direta Aseguradora, S.A. (Nota 26), (3.664 milhares de euros em 31 de 
dezembro de 2019.) 
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23. Custos de administração – Custos com pessoal 
A composição da rubrica “Custos de administração - Custos com o pessoal” das contas de 
resultados dos exercícios de 2019 e 2918, por natureza, é a seguinte: 
 
 Milhares de Euros 

- 2019 2018 
Salários 9.947 9.576 
Segurança Social 2.367 2.117 Planos de contribuição definida (Nota 2) 162 139 Indemnizações por despedimento (Nota 5) 37 - Custos com a formação 90 79 Remunerações baseadas em instrumentos de capital - - 
   Outros custos com pessoal 1.097 946 

 13.700 12.857 
 
Na Nota 5 são apresentados os detalhes das remunerações com o pessoal-chave da 
Direção da Sociedade, na qualidade de diretores, discriminados pelos diferentes itens de 
retribuição fixa e variável. 
O número médio de colaboradores da Sociedade, distribuído por categorias 
profissionais, durante os exercícios de 2019 e 2018 é o seguinte: 
 Número de Pessoas 

2019 2018 
Diretores, dos quais: 53 48 
Homens 34 33 Mulheres 19 15 
Executivos, dos quais: 80 77 
Homens 36 37 Mulheres 44 39 
Operacionais, dos quais: 34 37 
Homens 24 24 Mulheres 10 13 

 167 162 
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O número de colaboradores no encerramento dos exercícios de 2019 e 2018, e a sua 
distribuição por categorias é a seguinte: 

 Número 
de Pessoas 2019 2018 Diretores, dos quais: 57 50 

Homens 36 33 
Mulheres 21 17 
Executivos, dos quais: 78 78 Homens 36 35 Mulheres 42 43 
Operacionais, dos quais: 40 40 
Homens 27 27 Mulheres 13 13 

 175 168 
 
O número médio de pessoas empregadas com deficiências maior ou igual a 33%, em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 foi, de 1 colaborador. 
O Conselho de Administração estava formado, em 31 de dezembro de 2019, por 8 
homens e 2 mulheres (6 homens e 3 mulheres, em 31 de dezembro de 2018). 
24. Gastos administrativos - Outros gastos gerais administrativos 
A separação, por natureza, do saldo desta rubrica das contas de resultados consolidadas, 
nos exercícios de 2019 e 2018, é a seguinte: 

 Milhares de euros 
2019 2018 

Alugueres 
Material de escritório 
Publicidade 
Serviços administrativos subcontratados 
Outros gastos de administração 

698 
1.348 

19.756 
20.317 

2.341 

671 
628 

23.279 
20.830 

1.978 
44.460 47.386 

 
A Sociedade paga determinados custos a empresas de: Empresa no item de 
equipamento e tecnologia, aluguer e manutenção de imóveis, serviços vinculados com 
os meios de pagamento, apoio de backoffice, comercialização de serviços financeiros e 
serviços de apoio à gestão. O montante por estes itens ascende, no exercício de 2019, 
a 13,537 milhares de euros {14.509 milhares de euros no exercício de 2018). 
Da mesma forma, na rubrica de 'Outros gastos de administração’, incluem-se os 
montantes pagos aos membros do Conselho de Administração no item de subsídios de  
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assistência e deslocações, no valor de 55 milhares de euros, no exercício de 2019 (62 
milhares de euros no exercício de 2018) (Nota 5). 
Incluído no saldo de ’Custos de administração - Outros custos de administração – estão 
refletidos os honorários liquidados pela Sociedade pela auditoria às suas contas anuais e 
outros trabalhos de verificação contabilística. No exercício de 2019, estes custos 
ascenderam a 22.193 milhares de euros (22.193 milhares de euros em 2018). Os 
auditores ou outras empresas vinculadas aos mesmos, não prestaram outros serviços à 
Sociedade durante os referidos exercícios. 
25. Partes vinculadas 
Em seguida, apresentam-se os saldos registados nos balanços em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 e nas contas de resultados dos exercícios de 2019 e 2018, que têm a sua 
origem em operações com as partes vinculadas, adicionais aos mostrados na Nota 5: 
 Milhares de euros 
 2019 2018 
 Empresas do Grupo Bankinter 

Outras partes vinculadas 
Empresas do Grupo Bankinter 

Outras partes vinculadas 
ATIVO: 
Depósitos em instituições de crédito (Nota 6) 
Participações (Nota 7) 
Restantes ativos (Nota 9) 

 
9.967 

60 
741 

 
- 
- 
- 

 
9.028 

60 
52 

 
- 
- 
- 

PASSIVO: 
Depósitos de entidades de crédito (Nota 10) 
Passivos fiscais (Nota 13) 
Restantes passivos (Nota 11) 

 
2.014.163 

33.565 
2.530 

 
- 
- 
- 

 
1.550.593 

33.453 
528 

 
- 
- 
- 

PERDAS E GANHOS: 
Gastos 
Juros e encargos assimilados (Nota 19) 
Comissões pagas (Nota 21) 
Custos com pessoal (Nota 24) 
Outros custos gerais de administração 
(Nota 25) 
Restantes custos de exploração (Nota 23) 
Perdas por deterioração de ativos financeiros 
(líquido) 

 
 

10.725 
1.211 

145 
 

13.598 
2.984 
(619) 

 
 

- 
- 
- 
 

55 
- 
- 

 
 

9.064 
1.152 

87 
 

14.509 
3.664 

(1.576) 

 
 

- 
- 
- 
 

62 
- 
- 

Receitas 
Comissões recebidas (Nota 20) Resultado de 
operações financeiras 

 
- 

576 
 

- 
- 

 
326 
339 

 
- 
- 

 
26. Serviço de atendimento ao cliente 
A Ordem 734/2004 de 11 de maio do Ministério de Economia, sobre os departamentos 
e serviços de atendimento ao cliente e o defensor externo do cliente das instituições 
financeiras, inclui, no seu artigo 17, entre outros aspetos, a necessidade de elaborar um  
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relatório das atividades realizadas por estes serviços, ao longo do exercício anterior, e, 
igualmente, que seja integrado um resumo do mesmo no relatório anual das entidades. 
O número total de queixas e reclamações em 2019, foi de 2.967, das quais 2.381 são 
reclamações económicas. Destas, 38,9% foram resolvidas a favor do cliente: 

 2019 
N° total de Queixas 586 
N° total de Reclamações 2.381 Total de Reclamações, Queixas 2.967 
Reclamações económicas  A favor do Cliente 927    Percentagem 38,9% 
A favor da Sociedade 1.454    Percentagem 61,1% 
Total de Reclamações económicas 2.381 

 
Em relação ao prazo de resolução, durante este exercício de 2019, 33,2% das incidências 
foram contestadas em menos de 48 horas: 
Prazos de resolução 

2019 /Prazo N° Reclamações Percentagem 
0 Dias 611 20,6% 
1 e 2 dias 374 12,6% 
3 a 6 dias 326 11,0% 7 a 10 dias 285 9,6% >10 dias 1.371 46,2% 
Totais 2.367 100,0% 

 
O número de reclamações processadas pelo Defensor do Cliente, durante o exercício de 
2019, foi de 188, das quais 54 são reclamações, que foram resolvidas a favor do cliente: 

Defensor Externo do Cliente 2019 Processadas 199 Resolvidas a favor do Cliente 54 Resolvidas a favor da Sociedade 134 Excluídas - 
 
Durante o exercício de 2013, foram apresentadas 61 incidências através do Banco de 
Espanha, das quais 15 foram resolvidas a favor do cliente: 
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 2019 

A favor do Cliente 15 
Mandados 17 
A favor da Sociedade 11 
Pendentes de  13   resolução  Não competência do BdE 5 
Arquivadas - 
Resolução - 
Total de Reclamações  BdE 61 

 
27. Eventos subsequentes 
COVID-19: 
Nas últimas semanas, a COVID-19, uma nova estirpe do Corona vírus, estendeu-se a 
muitos países, Incluindo Espanha. Este evento afeta significativamente a atividade 
económica a nível mundial e, como resultado, as apelações e resultados financeiros da 
Entidade. A medida do impacto que o Coronavírus terá nos nossos resultados, 
dependerá dos desenvolvimentos futuros, que não podem ser determinados com 
fiabilidade, incluindo as ações para conter a enfermidade ou para a tratar e mitigar o 
seu impacto nas economias dos países afetados, entre outros. 
Sentença do Tribunal Supremo 149/2020: 
Com data de 4 de março de 2020, a Sala 1* do Tribunal Supremo, proferiu a sentença 
número 149/2020, recusando o recurso judicial apresentado pelo Wizink Bank, S.A., 
contra uma sentença que tinha declarado a nulidade de um contrato de crédito 
revolving, por considerar que o utilizador iria ter um juro remuneratório. A Direção e os 
Administradores da Entidade, avaliaram os potenciais impactos da mencionada 
sentença e reviram as suas estimativas ao fecho do exercício de 2019, de acordo com 
as provisões constituídas para o efeito, considerando que, depois desta revisão, as 
mesmas cobrem adequadamente os riscos derivados da mesma. 
Desde o fecho do exercício, em 31 de dezembro de 2019, até ao fecho da elaboração 
destas contas anuais, não se verificaram eventos posteriores de especial relevância, 
distintos dos comentados em todos os parágrafos anteriores, que não estejam 
assinalados no relatório anual. 
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ANEXO I (Continuação) 
Distribuição do Crédito a clientes por Atividade (Valor contabilístico) 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
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ANEXO I (Continuação) 
Distribuição do Crédito a clientes por Atividade (Valor contabilístico) 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 
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ANEXO I (Continuação) 
Concentração de Riscos por Atividade e área Geográfica 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 
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Aos acionistas do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.: 
 

Relatório sobre as contas anuais 
_____________________________________________________________________________________ 
Parecer_____________________________________________________________________________ 
Auditámos as contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C, S.A. (a Sociedade), 
que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019, a conta de resultados, as 
demonstrações de alterações nos capitais próprios, a demonstração de fluxos de caixa 
e o relatório anual, correspondentes ao exercício encerrado naquela data. 
 
Em nossa opinião, as contas anuais em anexo expressam, em todos os aspetos 
significativos, a imagem fiel do capital próprio e da situação financeira da Sociedade 
em 31 de dezembro de 2019, bem como dos seus resultados e fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício encerrado nesta data, em conformidade com o quadro 
normativo de informação financeira resultante da aplicação (que se identifica na nota 
1.2 do relatório anual) e, em particular, com os princípios e critérios contabilísticos 
constantes do mesmo. 
_____________________________________________________________________________________ 
Fundamento do parecer_____________________________________________________________ 
 
Realizámos a nossa auditoria de acordo com as normas que regulam a atividade de 
auditoria de contas em vigor em Espanha. As nossas responsabilidades, de acordo 
com tais normas, são descritas mais à frente, na secção Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das contas anuais do nosso relatório. 
 
Somos independentes da Sociedade, de acordo com os requisitos de ética, incluindo 
os de independência, que se aplicam à nossa auditoria das contas anuais em Espanha, 
conforme exigido pela normativa reguladora da atividade de auditoria de contas. 
Neste sentido, não prestámos serviços distintos dos de auditoria de contas nem 
ocorreram situações ou circunstâncias que, de acordo com o estabelecido nas 
referidas normas, tenham afetado a necessária independência, a ponto de a 
comprometer. 
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Entendemos que a evidência de auditoria que obtivemos proporciona uma base 
suficiente e adequada para a nossa opinião. 
Questões-chave de auditoria 
As principais questões-chave da auditoria são as que, segundo o 
nosso parecer profissional, foram de maior significado na nossa 
auditoria de contas anuais do período atual. Estas questões foram 
tratadas no contexto da nossa auditoria das contas anuais no seu 
conjunto e na formação da nossa opinião sobre as mesmas, e não 
expressamos uma opinião separada sobre essas questões. 
 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, Pº de la Castellana 259 B, 
28046 Madrid, Espanha 
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021 111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es 1 
R. M. Madrid, folha 87.250-1, 
página 75, volume 9.267, livro 
8.054, secção 3ª Inscrita no 
R.O.A.C. com o número S0242 - 
CIF: B-79 031290 
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Correções de valor por deterioração da carteira de crédito – crédito a clientes 
 
O Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tem como atividade principal a concessão de 
financiamento a clientes mediante a emissão e a gestão de cartões de crédito e 
empréstimos, incluindo a concessão de crédito para o financiamento de automóveis, de 
serviços de consumo diretamente no ponto de venda e de outros bens. A Sociedade 
regista toda a operação de financiamento citada na rubrica “Carteira de crédito - Crédito 
a clientes” no seu balanço. 
 
A Sociedade reconhece provisões por deterioração de valor da sua carteira de crédito, de 
acordo com os critérios estabelecidos na Circular 4/2004 do Banco de Espanha, quando 
existe evidência objetiva de deterioração como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial, e estes têm um impacto sobre os fluxos de caixa 
estimados da mesma. 
 
A determinação das correções por deterioração da carteira de crédito constitui uma 
estimativa complexa, com uma relevância significativa nas contas anuais anexas, razão 
pela qual foi considerada uma questão-chave na auditoria. 
 
Neste contexto, tendo em conta a tipologia das operações de financiamento concedidas, 
a Sociedade utiliza modelos internos, que lhe permitem estimar provisões coletivas por 
risco de crédito. Estes modelos incorporam um elevado componente preditivo para a 
determinação das perdas por deterioração, que tem em conta elementos como: 
 

 A classificação das diferentes carteiras de crédito em função do seu perfil e 
tipologia do risco de crédito. 

 
 A identificação e classificação dos ativos em vigilância especial ou 

deteriorados. 
 

O nosso trabalho centrou-se, fundamentalmente, na análise, avaliação e verificação do 
modelo geral de controlo interno, bem como na realização de testes de detalhe sobre 
as provisões estimadas coletivamente. 
 
Em relação ao sistema de controlo interno, efetuámos, entre outros, os seguintes 
procedimentos: 
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Revisão das metodologias aplicadas ao cálculo da deterioração por risco de crédito, 
estimado coletivamente para os principais modelos. 
 

 Verificação do cumprimento das normas e do funcionamento dos modelos 
internos aprovados. 

 
 Revisão dos aspetos identificados pela Unidade de Validação Interna em 

relação à construção de determinados modelos. 
 

 Verificação dos principais aspetos relativos ao ambiente de segurança dos 
sistemas de informação que refletem o cálculo de deterioração. 

 
 Entendimento da construção do modelo de deterioração dos saldos dos 

cartões de crédito e da sua adequação às exposições cobertas. 
 

 Revisão da avaliação periódica de riscos e alertas de acompanhamento 
efetuada pela Sociedade para a identificação de ativos deteriorados. 
 

Além disso, realizámos testes detalhados que consistem em: 
 

 Verificações seletivas dos métodos de cálculo, da segmentação da carteira e 
da classificação de operações, verificando determinados atributos incluídos 
nas bases de dados. 

 
 A utilização de hipóteses baseadas na experiência histórica com efeito 

significativo nas provisões por risco de crédito constituídas, tais como taxas de 
incumprimento, scoring e rácios de perdas. 

 
 A razoabilidade da incorporação do julgamento especializado nos modelos, 

quando for aplicável. 
 
O negócio da Sociedade desenvolve-se em Espanha e em Portugal, onde desenvolve um 
modelo geral centralizado para os seus modelos de risco de crédito, adaptando os 
mesmos as tipologias de segmentos de crédito e as especificidades de cada geografia, 
conforme o caso. 
 
Consulte as Notas 6 e 15 das contas anuais do exercício de 2019 em anexo. 
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 Réplica de certos modelos de estimativa de deterioração por risco de crédito 

para a validação dos resultados obtidos pela Sociedade e do cálculo de 
provisões coletivas da carteira de cartões crédito e de empréstimos. 

 
 Comparação das perdas por deterioração efetivamente incorridas em 

períodos anteriores com as estimadas mediante os modelos implementados. 
 
Do resultado dos procedimentos descritos, os modelos e as metodologias utilizadas 
para o cálculo da deterioração de ativos são adequados e estão de acordo com os 
implementados pela sociedade matriz, e qualquer diferença obtida em resultado dos 
nossos procedimentos relativos aos cálculos da direção manteve-se num intervalo 
razoável em relação às correções de valor por deterioração de ativos incluídas nas 
contas anuais em anexo. 
_____________________________________________________________________________________ 
Provisões                             _____________________________________________________________ 
A Sociedade avalia, periodicamente, as provisões a constituir para a cobertura de 
potenciais contingências derivadas do curso normal das suas atividades, indicadores 
como as derivadas de procedimentos judiciais ou reclamações na quais se encontra 
imersa, bem como noutras de natureza fiscal, legal, laboral e/o regulamentar. 
 
Os administradores e a Direção da Sociedade realizam as estimativas, tendo em conta a 
melhor informação disponível sobre os factos analisados. 
 
De uma forma geral, tanto a determinação do resultado previsto destes procedimentos 
como a avaliação do seu impacto económico, são assuntos de especial complexidade e 
incerteza, quanto ao seu eventual resultado e/ou valor final. 
 
No quadro da nossa auditoria, temos verificado as políticas estabelecidas e os 
critérios considerados pela Sociedade para a estimativa das provisões por estes 
riscos, tendo realizado os seguintes procedimentos de auditoria: 
 

• Avaliação da metodologia e hipóteses utilizadas pela Sociedade, verificando 
que as mesmas são coerentes com o quadro contabilístico aplicável. 

 
• Análise das principais reclamações e pedidos. 
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• Testes seletivos em detalhe, verificando determinados atributos com a 

documentação de apoio correspondente. 
 

• Comprovação do registo, estimativa e movimento das provisões 
contabilísticas. 

 
Por conseguinte, a estimativa das provisões por estes aspetos é uma das áreas que 
implica uma componente de análise e estimativa mais significativa, em termos do seu 
eventual impacto nas contas anuais anexas, razão pela qual foi considerada uma 
questão-chave na auditoria. 
 
Ver a Nota 11.1 do relatório das contas anuais do exercício de 2019 anexas. 
 
Como resultado dos procedimentos anteriormente descritos, consideramos que o 
foco e as estimativas efetuadas pela Sociedade são razoáveis e estão suportadas pela 
informação disponível, não tendo sido reveladas diferenças fora de um intervalo 
razoável, em relação aos valores registados nas contas anuais anexas, para a 
cobertura destes riscos. 
__________________________________________________________________________________ 
Automatização dos sistemas de informação financeira____________________________  
 
As operações da Sociedade dependem em grande medida dos cálculos, processamentos 
e informação gerida de forma automática pelos diversos sistemas de informação 
utilizados. 
 
A eficiência do quadro geral de controlo interno dos sistemas de informação 
relacionados com o processo de registo e fecho contabilístico é essencial para a 
realização de determinados procedimentos de auditoria baseados no controlo interno. 
 
O conhecimento, a avaliação e a validação dos controlos gerais relativos aos sistemas de 
informação financeira, pela sua natureza e pela dimensão do esforço de auditoria 
necessário, constituem uma área crítica do nosso trabalho, razão pela qual foi 
considerada uma questão-chave da auditoria. 
 
O nosso trabalho consistiu em realizar determinados procedimentos no âmbito do controlo 
interno geral associado aos sistemas de informação, sobre os processos que suportam o 
registo e o fecho contabilístico da Sociedade. 
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Ficámos a compreender as funcionalidades e o envolvimento no processo de registo 
e fecho contabilístico dos sistemas de informação do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. 
 
Para os sistemas de informação considerados relevantes neste contexto, realizámos 
testes relativos à validação dos seguintes aspetos: 
 

 Controlos de índole geral para a gestão das autorizações de acesso aos 
sistemas de informação financeira. 

 
 Controlos estabelecidos em relação a autorizações de pessoal para a 

implementação de mudanças nos processos informáticos. 
 

 Existência de ferramentas de gestão e controlo dos processos automáticos e 
potenciais incidências. 
 

 Revisão do processo de criação de lançamentos manuais e testes seletivos de 
extração e filtragem dos lançamentos introduzidos manualmente nos sistemas 
de informação financeira. 

 
 Validação dos controlos automáticos que suportam os principais processos-chave 

do negócio que afetam o registo nos sistemas contabilísticos. 

Os resultados dos nossos procedimentos foram, em termos gerais, satisfatórios e 
não foram identificados aspetos relevantes que possam afetar as contas anuais em 
anexo. 
_______________________________________________________________________________________ 
Outras informações: Relatório de gestão_______________________________________________ 
As outras informações compreendem exclusivamente o relatório de gestão do 
exercício de 2019, cuja formulação é da responsabilidade dos administradores da 
Sociedade e não faz parte integrante das contas anuais. 
 
A nossa opinião de auditoria sobre as contas anuais não abrange o relatório de gestão. 
A nossa responsabilidade sobre o relatório de gestão, em conformidade com o exigido 
pelas normas que regem a atividade de auditoria de contas, consiste em avaliar e 
informar sobre a concordância do relatório de gestão com as contas anuais, a partir 
do conhecimento da entidade, obtida na realização da auditoria das citadas contas e 
sem incluir informação distinta da obtida como evidência durante a mesma. Deste  
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modo, a nossa responsabilidade consiste em avaliar e informar se o conteúdo e a 
apresentação do relatório de gestão estão em conformidade com as normas 
aplicáveis. Se, com base no trabalho que efetuámos, concluirmos que existem 
distorções materialmente relevantes, estamos obrigados a reportá-las. 
 
Com base no trabalho realizado, segundo o descrito no parágrafo anterior, a 
informação contida no relatório de gestão está de acordo com a das contas 
anuais do exercício de 2019, e o seu conteúdo e apresentação estão em 
conformidade com as normas aplicáveis. 
_______________________________________________________________________________________ 
Responsabilidade dos administradores e da Comissão de Auditoria e Riscos em relação 
às contas anuais______________________________________________________________________ 
 
Os administradores são responsáveis por formular as contas anuais anexas, de forma 
a expressarem a posição verdadeira do capital próprio, da situação financeira e dos 
resultados da Sociedade, de acordo com o quadro normativo de informação financeira 
aplicável à entidade em Espanha e do controlo interno que considerem necessário 
para permitir a preparação das contas anuais sem incorreções materialmente 
relevantes, devidas a fraude ou erro. 
 
Na preparação das contas anuais consolidadas, os administradores são responsáveis 
pela avaliação da capacidade da Sociedade para continuar como uma empresa em 
funcionamento, revelando, em conformidade, as questões relacionadas com a 
empresa em funcionamento e utilizando o princípio contabilístico de empresa em 
funcionamento, exceto se os referidos administradores tiverem intenção de liquidar 
a sociedade ou de cessar as suas operações, ou se não houver outra alternativa 
realista. 
 
A Comissão de Auditoria e Riscos é responsável pela supervisão do processo de 
elaboração e apresentação das contas anuais 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Responsabilidades do auditor em relação à auditoria das contas 
anuais________________________________________________________________________________ 
 
Os nossos objetivos são obter um grau de segurança aceitável de que o conjunto das 
contas anuais não contém incorreções materialmente relevantes, devidas a fraude ou 
erro, e emitir um relatório de auditoria que contenha a nossa opinião. 
 
Segurança aceitável é um alto grau de segurança, mas não garante que uma auditoria  
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realizada em conformidade com a normativa reguladora da atividade de auditoria de 
contas em vigor em Espanha detete sempre uma incorreção materialmente relevante, 
se existir. As incorreções podem dever-se a fraude ou a erro e são consideradas 
materialmente relevantes se, individualmente ou de forma agregada, for possível 
prever razoavelmente que influenciam as decisões económicas que os utilizadores 
tomam com base nas contas anuais. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com a regulamentação que rege a atividade de 
auditoria de contas em vigor em Espanha, aplicamos o nosso julgamento profissional 
e mantemos uma atitude de ceticismo profissional durante toda a auditoria. Também: 
 

• Identificamos e avaliamos os riscos de incorreção materialmente 
relevante nas contas anuais, devido a fraude ou erro, desenhamos e 
aplicamos procedimentos de auditoria para responder a tais riscos e 
obtemos evidência de auditoria suficiente e adequada para fundamentar a 
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção materialmente 
relevante devida a fraude é mais elevado que no caso de uma distorção 
materialmente relevante devida a erro, uma vez que a fraude pode 
envolver conluio, falsificação, omissões deliberadas, declarações 
intencionalmente erróneas, ou evasão do controlo interno. 

 
• Obtemos conhecimento do controlo interno relevante para a auditoria 

com a finalidade de desenhar procedimentos de auditoria que sejam 
adequados em função das circunstâncias, e não com a finalidade de 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da entidade. 

 
• Avaliamos se as políticas contabilísticas aplicadas são adequadas e a 

razoabilidade das estimativas contabilísticas e a correspondente 
informação revelada pelos administradores. 

 
• Concluímos se é adequada a utilização, pelos administradores, do 

princípio contabilístico de empresa em funcionamento e, com base na 
evidência de auditoria obtida, concluímos se existe ou não uma incerteza 
material relacionada com factos ou com condições que possam gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da Sociedade para continuar 
como empresa em funcionamento. Se concluirmos que existe uma 
incerteza materialmente relevante, devemos chamar a atenção no nosso 
relatório de auditoria sobre a correspondente informação revelada nas 
contas anuais ou, se tais revelações não forem adequadas, devemos 
expressar uma opinião alterada. As nossas conclusões baseiam-se na  
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evidência de auditoria obtida à data do nosso relatório de auditoria. No entanto, 
os eventos ou condições futuras podem ser a causa de a Sociedade deixar de ser 
uma empresa em funcionamento. 

 Avaliamos a apresentação global, a estrutura e o conteúdo das contas anuais, 
incluindo a informação revelada, e se as contas anuais representam 
transações e factos subjacentes de modo a conseguirem expressar a situação 
verdadeira. 

 
Comunicamos com a Comissão de Auditoria e Riscos da entidade em relação ao alcance 
e ao momento de realização da auditoria planeados e as conclusões significativas da 
auditoria, bem como qualquer deficiência significativa do controlo interno que 
identificarmos no decurso da auditoria. 
 
Também proporcionamos à Comissão de Auditoria e Riscos da entidade uma 
declaração de que cumprimos os requisitos de ética aplicáveis, incluindo os de 
independência, e comunicamos com a mesma para informar as questões que possam 
supor razoavelmente uma ameaça para a nossa independência e, se for o caso, das 
correspondentes salvaguardas. 

Entre as questões que tenham sido objeto de comunicação à Comissão de Auditoria e 
Riscos da entidade, determinamos as que tiverem maior significado na auditoria das 
contas anuais do período atual e que são, como consequência, as questões-chave da 
auditoria. 

Descrevemos estas questões no nosso relatório de auditoria, a menos que disposições 
legais ou regulamentares proíbam a sua divulgação pública. 
 
Relatório sobre outros requisitos jurídicos e regulamentares 
_______________________________________________________________________________________ 
Relatório adicional para a Comissão de Auditoria e 
Riscos________________________________________________________________________________ 
 
A opinião expressa neste relatório é coerente com o que foi manifestado no nosso 
relatório adicional para a Comissão de Auditoria e Riscos da Sociedade com data de 30 
de março de 2020. 
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_______________________________________________________________________________________ 
Período de contratação________________________________________________________________  
A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 17 de maio de 2019, 
nomeou-nos como auditores por um período de um ano, para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
Anteriormente, fomos nomeados por acordo da Assembleia Geral Ordinária de 
Acionistas para um período de três anos e temos vindo a realizar o trabalho de 
auditoria de contas sem interrupção desde o exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016. 
_______________________________________________________________________________________ 
Serviços Prestados____________________________________________________________________ 
 
Os serviços de auditoria e outros permitidos, diferentes dos da auditoria de contas, que 
foram prestados à Sociedade encontram-se detalhados na nota 25 das contas anuais 
anexas. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 
 
[Assinatura Ilegível] 
[Carimbo: “Amagoia Delgado Rodríguez (22009) 
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