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BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

ATIVO Nota 31-12-20 

Numerário, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 6 17.672 
Ativos financeiros detidos para negociação ! -!
Derivados! ! -!
Instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Títulos!representativos!de!dívida! ! -!
Empréstimos!e!adiantamentos! ! -!

Ativos financeiros não destinados à negociação avaliados obrigatoriamente ao justo valor através 
de resultados 

! -!

Instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Títulos!representativos!de!dívida! ! -!
Empréstimos!e!adiantamentos! ! -!

Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados ! -!
Títulos!representativos!de!dívida! ! -!
Empréstimos!e!adiantamentos! ! -!

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral ! -!
Instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Títulos!representativos!de!dívida! ! -!
Empréstimos!e!adiantamentos! ! -!

Ativos financeiros a custo amortizado 7 2.226.244 
Títulos!representativos!de!dívida! ! -!
Empréstimos!e!adiantamentos! ! 2.226.244!
Bancos!centrais! ! -!
Instituições!de!crédito! ! -!
Clientes! ! 2.226.244!

Pró-memória: Fornecidos ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora ! -!
Derivados - contabilidade de coberturas ! -!
Alterações no justo valor dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de taxa de 
juro 

! -!

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 8 79.856 
Subsidiárias! ! 79.856!
Empreendimentos!conjuntos! ! -!
Associadas! ! -!

Ativos tangíveis 9 24 
Ativo!fixo!corpóreo! ! 24!
De!utilização!própria! ! 24!
Cedido!em!locação!operacional! ! -!
Afeto!à!assistência!social!(caixas!económicas!e!cooperativas!de!crédito)! ! -!

Investimentos!imobiliários! ! -!
Pró-memória. Adquirido em locação financeira ! -!
Ativos intangíveis 9 3.745 
Goodwill! ! -!
Outros!ativos!intangíveis! ! 3.745!

Ativos por impostos 14 23.459 
Ativos!por!impostos!correntes! ! 546!
Ativos!por!impostos!diferidos! ! 22.913!

Outros ativos 10 7.093 
Contratos!de!seguros!vinculados!a!pensões! ! -!
Existências! ! -!
Remanescente!dos!outros!ativos! ! 7.093!

Ativos não correntes e grupos alienáveis de elementos classificados como detidos para venda ! -!
TOTAL ATIVO ! 2.358.093 

As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 
ATIVO Nota 31-12-19 (*) 

CAIXA E DEPÓSITOS EM BANCOS CENTRAIS  -!
CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO  -!
Depósitos!em!instituições!de!crédito!  -!
Créditos!a!clientes!  -!
Títulos!representativos!de!dívida!  -!
Instrumentos!de!capital!  -!
Derivados!de!negociação!  -!

Pró-memória: emprestados ou em garantia  -!
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE  -!

ALTERAÇÕES NA CONTA DE RESULTADOS  -!
Depósitos!em!instituições!de!crédito!  -!
Créditos!a!clientes!  -!
Títulos!representativos!de!dívida!  -!
Instrumentos!de!capital!  -!

Pró-memória: emprestados ou em garantia  -!
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA  -!
Títulos!representativos!de!dívida!  -!
Instrumentos!de!capital!  -!

Pró-memória: emprestados ou em garantia  -!
CARTEIRA DE CRÉDITO 7 2.293.320 
Depósitos!em!instituições!de!crédito!  9.967!
Créditos!a!clientes!  2.283.353!
Títulos!representativos!de!dívida!  -!

Pró-memória: emprestados ou em garantia  -!
CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATÉ À MATURIDADE  -!
Pró-memória: emprestados ou em garantia  -!
AJUSTES A ATIVOS FINAN. POR MACRO-COBERTURAS  -!
DERIVADOS DE COBERTURA  -!
ATIVOS NÃO CIRCULANTES PARA VENDA  -!
PARTICIPAÇÕES 8 60 
Entidades!do!grupo!  60!

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSÕES  -!
ATIVOS POR RESSEGUROS  !
ATIVO TANGÍVEL 9 27 
Ativo!fixo!corpóreo!  27!
De!utilização!própria!  27!
Cedido!em!locação!operacional!  -!
Investimentos!imobiliários!  -!

Pró-memória: adquirido em locação financeira  -!
ATIVO INTANGÍVEL 9 3.236 
Goodwill!  -!
Outro!ativo!intangível!  3.236!

ATIVOS FISCAIS 14 13.248 
Correntes!  706!
Diferidos!  12.542!

RESTANTES ATIVOS 10 8.889 
Existências!  -!
Outros!  8.889!

TOTAL ATIVO  2.318.780 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!
indicada. 

 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 
PASSIVO Nota 31-12-20 

Passivos financeiros detidos para negociação ! -!
Derivados! ! -!
Posições!curtas! ! -!
Depósitos! ! -!
Títulos!representativos!de!dívida!emitidos! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! -!

Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados ! -!
Depósitos! ! -!
Títulos!representativos!de!dívida!emitidos! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! -!

Pró-memória: Passivos subordinados ! -!
Passivos financeiros a custo amortizado 11 2.038.191 
Depósitos! ! 2.021.900!
Bancos!centrais! ! -!
Instituições!de!crédito! ! 2!021.900!
Clientes! ! -!

Títulos!representativos!de!dívida!emitidos! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! 16.291!

Pró-memória: Passivos subordinados ! -!
Derivados - contabilidade de coberturas ! -!
Alterações no justo valor dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de taxa 
de juro 

! -!

Provisões 12 39.058 
Pensões!e!outras!obrigações!de!prestações!definidas!pós-emprego! ! -!
Outras!remunerações!aos!colaboradores!a!longo!prazo! ! -!
Questões!processuais!e!litígios!por!impostos!em!dívida! ! 16.462!
Compromissos!e!garantias!concedidos! ! 11.168!
Restantes!provisões! ! 11.428!

Passivos por impostos 14 16.284 
Passivos!por!impostos!correntes! ! 16.025!
Passivos!por!impostos!diferidos! ! 259!

Capital social reembolsável à vista ! -!
Outros passivos 12 28.136 

Dos quais: Fundos de ação social (apenas caixas económicas e cooperativas de crédito) ! -!
Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos classificados como detidos para venda ! -!
TOTAL PASSIVO ! 2.121.669 

As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!

 

 

 

 

 

 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 
PASSIVO Nota 31-12-19 (*) 

CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO ! -!
Depósitos!de!bancos!centrais! ! -!
Depósitos!de!instituições!de!crédito! ! -!
Depósitos!de!clientes! ! -!
Dívidas!representadas!por!títulos!negociáveis! ! -!
Derivados!de!negociação! ! -!
Posições!curtas!em!títulos! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! -!

OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR COM ! !
ALTERAÇÕES NA CONTA DE RESULTADOS ! - 
Depósitos!de!bancos!centrais! ! -!
Depósitos!de!instituições!de!crédito! ! -!
Depósitos!de!clientes! ! -!
Dívidas!representadas!por!títulos!negociáveis! ! -!
Passivos!subordinados! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! -!

PASSIVOS FINANCEIROS A CUSTO AMORTIZADO 11 2.033.261 
Depósitos!de!bancos!centrais! ! -!
Depósitos!de!instituições!de!crédito! ! 2.014.227!
Depósitos!de!clientes! ! -!
Dívidas!representadas!por!títulos!negociáveis! ! -!
Passivos!subordinados! ! -!
Outros!passivos!financeiros! ! 19.034!

AJUSTES A PASSIVOS FINANCEIROS POR MACRO-COBERTURAS ! - 
DERIVADOS DE COBERTURA ! - 
PASSIVOS ASSOCIADOS A ATIVOS NÃO CIRCULANTES PARA VENDA ! - 
PASSIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ! - 
PROVISÕES 12 3.385 
Fundos!de!pensões!e!obrigações!semelhantes! ! -!
Provisões!para!impostos!e!outras!contingências!legais! ! 3.379!
Provisões!para!riscos!e!compromissos!contingentes! ! -!
Outras!provisões! ! 6!

PASSIVOS FISCAIS 14 33.951 
Correntes! ! 33.849!
Diferidos! ! 102!

RESTANTES PASSIVOS 12 23.763 
TOTAL PASSIVO ! 2.094.360 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresentado!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!
indicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 
CAPITAIS PRÓPRIOS Nota 31-12-20 

Fundos Próprios  236.424 
Capital 13 39.065 
Capital!realizado!  39.065!
Capital!não!realizado!exigido!  -!
Pró-memória:!Capital!não!exigido!  -!

Prémio de emissão 13 20.937 
Instrumentos de capital próprio emitidos que não sejam capital  -!
Componente!de!património!líquido!dos!instrumentos!financeiros!compostos!  -!
Outros!instrumentos!de!capital!próprio!emitidos!  -!

Outros elementos de património líquido  - 
Ganhos acumulados  162.132 
Reservas de revalorização  - 
Outras reservas  - 
(-) Ações próprias  - 
Resultados do exercício  19.290 
(-) Dividendos por conta 4 (5.000) 
Outro rendimento integral acumulado  -!
Elementos!que!não!serão!reclassificados!em!resultados!  -!
Ganhos!ou!perdas!atuariais!em!planos!de!pensões!definidos!  -!
Ativos!não!correntes!e!grupos!alienáveis!de!elementos!classificados!como!detidos!para!venda!

 -!

Alterações!ao!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!
outro!rendimento!integral!

 -!

Ineficiência!das!coberturas!de!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!
valor!através!de!outro!rendimento!integral!

 -!

Alterações!no!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!
outro!rendimento!integral!(elemento!coberto)!

 -!

Alterações!ao!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!
outro!rendimento!integral!(instrumento!de!cobertura)!

 -!

Alterações!do!justo!valor!dos!passivos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!resultados!atribuíveis!a!
alterações!do!risco!de!crédito!

 -!

Elementos!que!podem!ser!reclassificados!em!resultados!  -!
Cobertura!de!investimentos!líquidos!em!unidades!operacionais!estrangeiras!(parte!eficaz)!  -!
Conversão!de!divisas!  -!
Derivados!de!cobertura.!Reserva!de!cobertura!de!fluxos!de!caixa!(parte!eficaz)!  -!
Alterações!no!justo!valor!dos!instrumentos!de!dívida!mensurados!ao!justo!valor!através!de!outro!
rendimento!integral!

 -!

Instrumentos!de!cobertura![elementos!não!designados]!  -!
Ativos!não!correntes!e!grupos!alienáveis!de!elementos!classificados!como!detidos!para!venda!

 -!

TOTAL CAPITAIS PRÓPRIOS  236.424 
TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO  2.353.093 
!  !
PRÓ-MEMÓRIA: EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO  Nominal 
Compromissos!de!empréstimos!concedidos!  3.595.465!
Garantias!financeiras!concedidas!  -!
Outros!compromissos!  -!

As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!

 
 
 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 
CAPITAIS PRÓPRIOS Nota 31-12-19 (*) 

FUNDOS PRÓPRIOS 13 224.420 
Capital!  39.065!
Escriturado!  39.065!
Menos:!capital!não!exigido!  -!
Prémio!de!emissão!  20.937!
Reservas!  127.700!
Outros!instrumentos!de!capital!  -!
Menos!valores!próprios!  -!
Resultado!do!exercício!  79.074!
Menos:!dividendos!e!retribuições!  (42.356)!

AJUSTES POR VALORIZAÇÃO  - 

TOTAL CAPITAIS PRÓPRIOS  224.420 
TOTAL PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO  2.318.780 

 !
PRÓ-MEMÓRIA  Nominal (*) 
RISCOS CONTINGENTES  -!
COMPROMISSOS CONTINGENTES 18 3.471.888 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!indicada. 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

CONTA DE RESULTADOS 
CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

CONTA DE RESULTADOS Nota 31-12-20 
Receitas!de!juros! 19 269.483!
Ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral!  -!
Ativos!financeiros!a!custo!amortizado!  269.483!
Restantes!receitas!de!juros!  -!
(Despesas!com!juros)! 20! (12.122)!
(Despesas!com!capital!social!reembolsável!à!vista)!  -!
MARGEM DE JUROS  257.361 
Receitas!de!dividendos! 8! 151!
Receitas!de!comissões! 21! 24.213!
(Despesas!com!comissões)! 22! (10.480)!
Ganhos!ou!(-)!perdas!pelo!desreconhecimento!de!ativos!e!passivos!financeiros!não!avaliados!ao!justo!valor!
através!de!resultados,!líquidos!

 -!

Ativos!financeiros!a!custo!amortizado!  -!
Restantes!ativos!e!passivos!financeiros!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!de!ativos!e!passivos!financeiros!detidos!para!negociação,!líquidos!  -!
Reclassificação!de!ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral!  -!
Reclassificação!de!ativos!financeiros!de!custo!amortizado!  -!
Outros!ganhos!ou!(-)!perdas!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!de!ativos!financeiros!não!destinados!à!negociação!avaliados!obrigatoriamente!ao!justo!
valor!através!de!resultados,!líquidos!

 -!

Reclassificação!de!ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral!  -!
Reclassificação!de!ativos!financeiros!de!custo!amortizado!  -!
Outros!ganhos!ou!(-)!perdas!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!de!ativos!e!passivos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados,!líquidos!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!resultantes!da!contabilidade!de!cobertura,!líquidos!  -!
Diferenças!de!câmbio![ganho!ou!(-)!perda],!líquidas!  !
Outras!receitas!de!exploração! 23! 3.038!
(Outras!despesas!de!exploração)! 24! (22.575)!
(Das quais: Dotações obrigatórias para fundos da ação social) (apenas caixas económicas e cooperativas de 
crédito) 

 -!

MARGEM BRUTA  251.708 
(Despesas!administrativas)!  (51.791)!
(Despesas!com!pessoal)! 25! (12.380)!
(Outras!despesas!administrativas)! 26! (39.411)!
(Amortização)! 9! (288)!
(Provisões!ou!(-)!reversão!de!provisões)! 12! (47.141)!
(Deterioração!do!valor!ou!(-)!reversão!da!deterioração!do!valor!dos!ativos!financeiros!não!mensurado!ao!justo!
valor!através!de!resultados)!

16! (125.376)!

(Ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral)!  -!
(Ativos!financeiros!a!custo!amortizado)!  (125.376)!
(Deterioração!do!valor!ou!(-)!reversão!da!deterioração!do!valor!de!investimentos!em!subsidiárias,!
empreendimentos!conjuntos!e!associadas)!

 -!

(Deterioração!do!valor!ou!(-)!reversão!da!deterioração!do!valor!dos!ativos!não!financeiros)!  (4)!
(Ativo!tangível)!  -!
(Ativo!intangível)!  (4)!
(Outros)!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!pelo!desreconhecimento!de!ativos!não!financeiros,!líquidos!  -!
Goodwill!negativo!reconhecido!em!resultados!  -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!procedentes!de!ativos!não!correntes!e!grupos!alienáveis!de!elementos!classificados!
como!detidos!para!venda!não!classificados!como!operações!interrompidas!

 -!

GANHOS OU PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES EM CONTINUAÇÃO  27.108 
Despesas!ou!receitas!de!impostos!sobre!o!rendimento!das!atividades!em!continuação! 14! (7.818)!
GANHOS OU PERDAS DEPOIS DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES EM CONTINUAÇÃO  19.290 
Ganhos!ou!perdas!depois!de!impostos!procedentes!de!atividades!descontinuadas!  -!
RESULTADO DO EXERCÍCIO  19.290 
As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!
!



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

CONTAS DE RESULTADOS 
CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

 

CONTA DE RESULTADOS Nota 31-12-19 (*) 

JUROS!E!RENDIMENTOS!ASSIMILADOS! 19! 292.630!
JUROS!E!ENCARGOS!ASSIMILADOS! 20! (11.151)!
MARGEM DE JUROS ! 281.479 
RENDIMENTOS!DE!INSTRUMENTOS!DE!CAPITAL! 8! 430!
COMISSÕES!RECEBIDAS! 21! 27!978!
COMISSÕES!PAGAS! 22! (15.706)!
RESULTADOS!DE!OPERAÇÕES!FINANCEIRAS!(líquido)! ! !
Carteira!de!negociação! ! -!
Outros!instrumentos!financeiros!ao!justo!valor!com!alterações!nos!resultados! ! -!
Instrumentos!financeiros!não!mensurados!ao!justo!valor!com!alterações!nos!resultados!Outros! ! -!
DIFERENÇAS!DE!CÂMBIO!(líquido)! ! -!
OUTROS!PRODUTOS!DE!EXPLORAÇÃO! 23! 4.616!
Receitas!de!contratos!de!seguros!e!resseguros!emitidos! ! -!
Vendas!e!receitas!por!prestação!de!serviços!não!financeiros! ! -!
Restantes!produtos!de!exploração! ! 4.616!
OUTROS!ENCARGOS!DE!EXPLORAÇÃO! 24! (29.088)!
Despesas!com!contratos!de!seguros!e!resseguros! ! -!
Variação!de!existências! ! -!
Restantes!encargos!de!exploração! ! (29.088)!

MARGEM BRUTA ! 269.709 
DESPESAS!ADMINISTRATIVAS! ! (58.160)!
Despesas!com!pessoal! 25! (13.700)!
Outras!despesas!gerais!administrativas! 26! (44.460)!

AMORTIZAÇÃO 9! (293)!
DOTAÇÕES!PARA!PROVISÕES!(LÍQUIDO)! 12! (611)!
PERDAS!POR!DETERIORAÇÃO!DE!ATIVOS!FINANCEIROS!(LÍQUIDO)! 16! (98.278)!
Carteira!de!crédito! ! (98.278)!
Outros!instrumentos!financeiros!não!mensurados!ao!justo!valor!com!alterações!em!resultados! ! -!

RESULTADO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ! 112.367 
PERDAS!POR!DETERIORAÇÃO!DOS!RESTANTES!ATIVOS!(líquido)! ! -!
Goodwill!e!outro!ativo!intangível! ! -!
Outros!ativos! ! -!
GANHOS!(PERDAS)!NO!DESRECONHECIMENTO!DE!ATIVOS!NÃO!CLASSIFICADOS!COMO!NÃO!
CIRCULANTES!PARA!VENDA!

! -!

GANHOS!(PERDAS)!DE!ATIVOS!NÃO!CIRCULANTES!PARA!VENDA!NÃO!CLASSIFICADOS!COMO! ! -!
OPERAÇÕES!INTERROMPIDAS! ! -!
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS ! 112.367 
IMPOSTO!SOBRE!RESULTADOS! 14! (33.293)!
RESULTADO DO EXERCÍCIO PRECEDENTE DE OPERAÇÕES CONTINUADAS ! 79.074 
RESULTADO!DE!OPERAÇÕES!INTERROMPIDAS!(líquido)! ! !
RESULTADO DO EXERCÍCIO ! 79.074 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!
indicada.!



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS DEMONSTRAÇÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS DOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

! 31-12-20 

Resultado do exercício 19.290 

Outras despesas globais -!
Elementos que não serão requalificados em resultados -!
Ganhos!ou!(-)!perdas!atuariais!em!planos!de!pensões!definidos! -!
Ativos!não!correntes!e!grupos!alienáveis!de!elementos!detidos!para!venda! -!
Alterações!ao!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!outro!
rendimento!global!

-!

Ganhos!ou!(-)!perdas!resultantes!da!contabilidade!de!cobertura!de!instrumentos!de!capital!próprio! -!
mensurados!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral,!líquidos! -!
Alterações!no!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!outro!
rendimento!integral!(elemento!coberto)!

-!

Alterações!ao!justo!valor!dos!instrumentos!de!capital!próprio!mensurados!ao!justo!valor!através!de!outro!
rendimento!integral!(instrumento!de!cobertura)!

-!

Alterações!do!justo!valor!dos!passivos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!resultados!atribuíveis!a!
alterações!do!risco!de!crédito!

-!

Imposto!sobre!os!ganhos!relativos!aos!elementos!que!não!serão!reclassificados! -!
Elementos que podem ser reclassificados em resultados -!
Cobertura!de!investimentos!líquidos!em!unidades!operacionais!estrangeiras!(parte!eficaz)! -!

Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizados no património líquido -!
Transferido para os resultados -!
Outras reclassificações !

Conversão!de!divisas! -!
Ganhos ou (-) perdas cambiais contabilizadas no património líquido -!
Transferido para os resultados -!
Outras reclassificações -!

Coberturas!de!fluxos!de!caixa![parte!eficaz]!! -!
Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no património líquido -!
Transferido para os resultados -!
Transferido para a quantia escriturada inicial dos elementos cobertos -!
Outras reclassificações -!

Instrumentos!de!cobertura![elementos!não!designados]! -!
Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no património líquido -!
Transferido para os resultados -!
Outras reclassificações -!

Instrumentos!de!dívida!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral! -!
Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no património líquido -!
Transferida para os resultados -!
Outras reclassificações -!

Ativos!não!correntes!e!grupos!alienáveis!de!elementos!detidos!para!venda! -!
Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no património líquido -!
Transferido para os resultados -!
Outras reclassificações -!

Imposto!sobre!os!ganhos!relativo!aos!elementos!que!podem!ser!reclassificados!em!ganhos!ou!(-)!perdas! -!
RESULTADO GLOBAL TOTAL DO EXERCÍCIO 19.290 

As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!1!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020. 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS DEMONSTRAÇÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS DOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Milhares de euros) 

! 31 12-19 (*) 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 79.074!

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS - 
Itens que não serão reclassificados em resultados; -!
Ganhos!ou!perdas!atuariais!em!planos!de!pensões!definidos! -!
Ativos!não!circulantes!para!venda! -!
Instituições!avaliadas!pelo!método!de!participação! -!
Imposto!sobre!os!lucros!relacionado!com!itens!que!não!serão!reclassificados!em!resultados! -!

Itens que poderão ser reclassificados em resultados; - 
Ativos!financeiros!disponíveis!para!venda! -!
Ganhos!(perdas)!por!avaliação! -!
Valores!transferidos!para!a!conta!de!resultados! -!
Outras!reclassificações! -!

Coberturas!dos!fluxos!de!caixa! -!
Ganhos!(perdas)!por!avaliação! -!
valores!transferidos!para!a!conta!de!resultados! -!
Valores!transferidos!para!o!valor!inicial!dos!itens!cobertos! -!
Outras!reclassificações! -!

Coberturas!de!investimentos!líquidos!em!unidades!operacionais!estrangeiras! -!
Ganhos!(perdas)!por!avaliação! -!
Valores!transferidos!para!a!conta!de!resultados! -!
Outras!reclassificações! -!

Diferenças!de!câmbio! -!
Ganhos!(perdas)!por!avaliação! -!
valores!transferidos!para!a!conta!de!resultados! -!
Outras!reclassificações! -!

Ativos!não!circulantes!para!venda! -!
Ganhos!(perdas)!por!avaliação! -!
valores!transferidos!para!a!conta!de!resultados! -!
Outras!reclassificações! -!

Ganhos!(perdas)!atuariais!em!planos!de!pensões! -!
Restantes!receitas!e!despesas!reconhecidas! -!
Imposto!sobre!resultados! -!

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS 79.074 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!
indicada. 



BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS (continuação) 

DEMONSTRAÇÕES TOTAIS DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO ANUAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Milhares de euros) 

A 31 de dezembro de 2020 

!

CAPITAIS!PRÓPRIOS!

TOTAL!
CAPITAIS!
PRÓPRIOS!Capital!

Prémio!de!
emissão!

Instrumentos!
de!capital!
próprio!

emitidos!que!
não!sejam!
capital!

Outros!
elementos!

de!
património!
líquido!

Ganhos!acumulados!
Reservas!de!
revalorização!

Outras!
reservas!

(-)!
Ações!
próprias!

Resultados!do!
exercício!

(-)!Dividendos!
por!conta!

Outro!
rendimento!
integral!

acumulado!

Saldo final a 31 de dezembro de 2019 (*) 39.065 20.937 - - 127.700 - - - 79.074 (42.356) - 224.420 
Efeitos!da!correção!de!erros! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Efeitos!das!alterações!nas!políticas!contabilísticas! -! -! -! -! (2.286)! -! -! -! -! -! -! (2.286)!
Saldo de abertura a 1 de janeiro de 2020 39.065 20.937   125.414 - - - 79.074 (42.356) - 222.134 
Resultado global total do exercício - - - - - - - - 19.290 - - 19.290 
Outras variações dos capitais próprios - - - - 36.718 - - - (79.074) 37.356  - 
Emissão!de!ações!ordinárias! -! -! -! -! -! -! -! -! ! ! -! -!
Emissão!de!ações!preferenciais! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Emissão!de!outros!instrumentos!de!capital!próprio! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Exercício!ou!vencimento!de!outros!instrumentos!de!capital!próprio!
emitidos!

-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

Conversão!de!dívida!em!património!líquido! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Redução!do!capital! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Dividendos!(ou!remuneração!aos!acionistas)! -! -! -! -! -! -! -! -! -! (5.000)! -! (5.000)!
Compra!de!ações!próprias! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Venda!ou!cancelamento!de!ações!próprias! -! -! -! -! -! -! -! -! -! ! -! -!
Reclassificação!de!instrumentos!financeiros!do!património!líquido!ao!
passivo!

-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

Reclassificação!de!instrumentos!financeiros!do!passivo!ao!património!
líquido!

-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

Transferência!entre!rubricas!dos!capitais!próprios! -! -! -! -! 36.718! -! -! -! (79.074)! 42.356! -! -!
Aumento!ou!(-)!diminuição!de!capitais!próprios!por!combinações!de!
negócios!

-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

Pagamentos!com!base!em!ações! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Outros!aumentos!ou!(-)!diminuições!de!capitais!próprios! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Dos quais: dotação discricionária para a ação social e fundos sociais (apenas 
caixas económicas e cooperativas de crédito) 

-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

Saldo final a 31 de dezembro de 2020 39.065 20.937 - - 162.132 - - - 19.290 (5.000)  236.424 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!indicada!
As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!

 
 



 
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 

 
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS (continuação) 

DEMONSTRAÇÕES TOTAIS DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO ANUAL ENCERRADO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(Milhares de euros) 
 

A 31 de dezembro de 2019 

! CAPITAIS!PRÓPRIOS! TOTAL!
CAPITAIS!
PRÓPRIOS!

FUNDOS!PRÓPRIOS!
AJUSTES!POR!
VALORIZAÇÃO!

Capital!
Prémio!
de!

emissão!

Reservas!
(perdas)!

acumuladas!

Outros!
instrumentos!
de!capital!

Menos:!
Valores!
próprios!

Resultado!
do!

exercício!

Menos:!
Dividendos!
por!conta!

Total!
Fundos!
Próprios!

! !

SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (*) 39.065 20.937 91.062 - - 73.278 - 224.342 - 224.342 
Ajustes!por!alterações!de!critério!contabilístico! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Ajustes!por!erros! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

SALDO INICIAL AJUSTADO 39.065 20.937 91.062 -  73.278 - 224.342 - 224.342 
Total de receitas e despesas reconhecidas -! -! -! -! ! 79.074! -! 79.074! -! 79.074!
Outras variações dos capitais próprios -! -! 36.639! -! ! (73.278)! (42.356)! (78.995)! -! (78.995)!
Aumentos!de!capital! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Reduções!de!capital! -! -! -! -! ! -! -! -! -! -!
Conversão!de!passivos!financeiros!em!capital! -! -! -! -! ! -! -! -! -! -!
Aumentos!de!outros!instrumentos!de!capital! -! -! -! -! ! -! -! -! -! -!
Reclassificação!de!passivos!financeiros!em!outros!
instrumentos!de!capital!

-! -! -! -! ! -! -! -! -! -!

Reclassificação!de!outros!instrumentos!de!capital!em!passivos!
financeiros!

-! -! -! -! ! -! -! -! -! -!

Distribuição!de!dividendos/Remuneração!dos!parceiros!! -! -! -! -! -! (36.639)! (42.356)! (78.995)! -! (78.995)!
Operações!com!instrumentos!de!capital!próprio!(líquido)! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Transferências!entre!rubricas!dos!capitais!próprios! -! -! 36.639! -! ! (36.639)! -! -! -! -!
Aumentos!(reduções)!por!combinações!de!negócios! -! -! -! -! ! -! -! -! -! -!
Pagamentos!com!instrumentos!de!capital! -! -! -! -! ! -! -! -! -! -!
Restantes!aumentos!(reduções)!dos!capitais!próprios! -! -! -! -! ! -! -! -! ! -!

SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (*) 39.065 20.937 127.700 - - 79.074 (42.356) 224.420 - 224.420 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!indicada. 



 

BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Milhares de euros) 

! Notas! 31-12-20!

A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ! 95.430 
Resultado do exercício ! 19.291 
Ajustes para obtenção dos fluxos de caixa das atividades de exploração ! 185.613 
Amortização! 9! 288!
Outros!ajustes! ! 185.325!

Aumento/diminuição líquida dos ativos de exploração ! (93.999) 
Ativos!financeiros!detidos!para!negociação! ! -!
Ativos!financeiros!não!destinados!à!negociação!mensurados!obrigatoriamente!ao!justo!valor!através!de!
resultados.!

!
-!

Ativos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados! ! -!
Ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral! ! -!
Ativos!financeiros!a!custo!amortizado! ! (84.255)!
Outros!ativos!de!exploração! ! (8.745)!

Aumento/diminuição líquida dos passivos de exploração ! (7.656) 
Passivos!financeiros!detidos!para!negociação! ! -!
Passivos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados! ! -!
Passivos!financeiros!a!custo!amortizado! ! 5!795!
Outros!passivos!de!exploração! ! (13.451)!

Recebimentos/pagamentos de imposto sobre resultados ! (7.818) 
B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ! (80.589) 
Pagamentos ! (80.589)!
Ativos!tangíveis! 9! (4)!
Ativos!intangíveis! 9! (790)!
Investimentos!em!subsidiárias,!empreendimentos!conjuntos!e!associadas! ! (79.796)!
Outras!unidades!de!negócio! ! -!
Ativos!não!correntes!e!passivos!classificados!como!detidos!para!venda! ! -!
Outros!pagamentos!relacionados!com!atividades!de!investimento! ! -!

Recebimentos ! -!
Ativos!tangíveis! ! -!
Ativos!intangíveis! ! -!
investimentos!em!subsidiárias,!empreendimentos!conjuntos!e!associadas! ! -!
Outras!unidades!de!negócio! ! -!
Ativos!não!correntes!e!passivos!classificados!como!detidos!para!venda! ! -!
Outros!recebimentos!relacionados!com!atividades!de!investimento! ! -!

C) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ! (7.136) 
Pagamentos ! (7.286) 
Dividendos! 4! (7.286)!
Passivos!subordinados! ! -!
Amortização!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Aquisição!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Outros!pagamentos!relacionados!com!atividades!de!financiamento! ! -!

Recebimentos ! 151 
Passivos!subordinados! ! -!
Emissão!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Alienação!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
Outros!recebimentos!relacionados!com!atividades!de!financiamento! ! 151!

D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO ! - 
E) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (A+B+C+D) ! 7.705 
F) CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO ! 9.967 
G) CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO ! 17.672 

! !
COMPONENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO ! -!
Numerário! ! -!
Saldos!equivalentes!a!caixa!em!bancos!centrais! ! -!
Outros!ativos!financeiros! 6! 17.672!
Menos:!Descobertos!bancários!reembolsáveis!à!ordem! ! -!

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO ! 17.672 

As!Notas!1!a!29!e!o!Anexo!I!anexados!são!parte!integrante!do!balanço!de!31!de!dezembro!de!2020.!



 

BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. 
 

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS ANUAIS ENCERRADOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Milhares de euros) 

! Nota 31-12-19 (*) 

A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ! 82.246 
1. Resultado do exercício ! 79.074!
2. Ajustes para obtenção dos fluxos de caixa das atividades de exploração !  
2.1!Amortização! 9! 293!
2.2!Outros!ajustes! ! 158.160!

3. Aumento/diminuição líquida dos ativos de exploração ! !
3.1!Carteira!de!negociação! ! -!
3.2!Outros!ativos!financeiros!ao!justo!valor!com!alterações!nos!resultados! ! -!
3.3!Ativos!financeiros!disponíveis!para!venda! ! -!
3.4!Carteira!de!crédito! ! (567.347)!
3.5!Outros!ativos!de!exploração! ! (2.811)!

4. Aumento/diminuição líquida dos passivos de exploração ! !
4.1!Carteira!de!negociação! ! -!
4.2!Outros!passivos!financeiros!ao!justo!valor!com!alterações!nos!resultados! ! -!
4.3!Passivos!financeiros!a!custo!amortizado! ! 445.108!
4.4!Outros!passivos!de!exploração! ! 3.062!

5. Recebimentos/(pagamentos) por imposto sobre resultados ! (33.293)!
B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ! (2.312) 
6. Pagamentos ! !
6.1!Ativos!tangíveis! 9! (3)!
6.2!Ativos!intangíveis! 9! (2.309)!
6.3!Participações! ! -!
6.4!Entidades!dependentes!e!outras!unidades!de!negócios! ! -!
6.5!Ativos!não!correntes!e!passivos!associados!em!venda! ! -!
6.5!Carteira!de!investimento!até!à!maturidade! ! -!
6.7!Outros!pagamentos!relacionados!com!atividades!de!investimento! ! -!

7. Recebimentos ! - 
7.1!Ativos!tangíveis! ! -!
7.3!Participações! ! -!
7.4!Entidades!dependentes!e!outras!unidades!de!negócios! ! -!
7.5!Ativos!não!correntes!e!passivos!associados!em!venda! ! -!
7.6!Carteira!de!investimento!até!à!maturidade! ! -!
7.7!Outros!recebimentos!relacionados!com!atividades!de!investimento! ! -!

C) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ! (78.995) 
8. Pagamentos ! !
8.1!Dividendos! 4! (78.995)!
8.2!Passivos!subordinados! ! -!
8.3!Amortização!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
8.4!Aquisição!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
8.5!Outros!pagamentos!relacionados!com!atividades!de!financiamento! ! -!

9. Recebimentos ! !
9.1!Passivos!subordinados! ! -!
9.2!Emissão!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
9.3!Alienação!de!instrumentos!de!capital!próprio! ! -!
9.4!Outros!recebimentos!relacionados!com!atividades!de!financiamento! ! -!

D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO ! -!
E) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (A+B+C+D) ! 939!
F) CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO ! 9.028!
G) CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO ! 9.967!
 
COMPONENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO 

! !

1.1!Caixa! ! -!
1.2!Saldos!equivalentes!a!caixa!em!bancos!centrais! ! -!
1.3!Outros!ativos!financeiros! 6! 9.967!
1.4!Menos:!Descobertos!bancários!reembolsáveis!à!ordem! ! -!
Total de caixa e equivalentes no final do período ! 9.967 

(*)!Apresentado,!única!e!exclusivamente,!para!efeitos!comparativos.!Apresenta-se!sob!o!formato!de!Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!indicada. 



Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
!
!
Relatório!correspondente!ao!
exercício!anual!terminado!a!31!de!dezembro!de!2020!

Página 1 

1. Introdução, bases de apresentação das contas anuais e outras informações 

1.1. Introdução 

O!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.,!(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.C.R.,!
S.A.!

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.!para!Bankinter!Consumer!Finance,!S.A.!Acordou-
se! igualmente! em! modificar! o! objeto! social,! a! cessão! do! Administrador! Único,! a! mudança! do! Órgão! de!
Administração!e!a!nomeação!dos!membros!do!Conselho!de!Administração.!A!Sociedade!tem!por!objeto!exercer!
uma!ou!mais!das!seguintes!atividades:!

a) Empréstimos! e! crédito,! incluindo! o! crédito! ao! consumo,! crédito! hipotecário! e! o! 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) Consultoria!e!relatórios!comerciais.!

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!
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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! 2020! e! 2019,! 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,!a!Sociedade!formalizou!a!constituição!da!primeira!sucursal!estrangeira,!
através!da!inscrição!dessa!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.!

Conforme!se!indica!na!Nota!8,!a!1!de!abril!de!2020!a!Sociedade!adquiriu!100%!de!capital!social!da!Avantcard!D.A.C.!
O!objeto!social!da!Avantcard!D.A.C.!é!o!financiamento!mediante!créditos!ao!consumo!e!cartões!de!crédito!ao!setor!
retalhista!na!Irlanda.!

1.2. Bases de apresentação das contas anuais 

Em!2!de!dezembro!de!2019,!foi!publicada!no!Diário!Oficial!do!Estado!a!Circular!4/2019,!de!26!de!novembro,!do!
Banco! de! Espanha,! para! instituições! financeiras! de! crédito,! sobre! normas! de! informação! financeira! pública! e!
confidencial!e!modelos!de!demonstrações!financeiras.!Esta!Circular,!que!entrou!em!vigor!em!1!de!janeiro!de!2020,!
constitui! o! regime! contabilístico! das! instituições! financeiras! de! crédito,! determina! os! documentos! que! estas!
instituições!e!os!seus!grupos!devem!publicar,!bem!como!as!regras!de!reconhecimento,!avaliação,!apresentação,!
informação!a!incluir!no!Relatório!Anual!e!discriminação!que!devem!ser!aplicadas!na!sua!elaboração,!incluindo!os!
modelos!de!demonstrações!financeiras!públicas!e!confidenciais.!

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!confidencial,!e!modelos!
de!demonstrações!financeiras.!

Este!foco!é!coerente!com!o!regime!contabilístico!anterior!das!instituições!financeiras!de!crédito!que,!enquanto!
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,!sobre!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! desta! circular,! é! dado! por! concluído! esse! regime!
contabilístico!transitório,!que!é!substituído!por!uma!normativa!específica.!
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Esta!nova!circular,!que!constituiu!o!desenvolvimento!do!Código!de!Comércio!para!estas!instituições,!mantem!a!
convergência! da! normativa! contabilística! nacional! com! as! Normas! Internacionais! de! Informação! Financeira,!
adotadas! pela! União! Europeia! (IFRS).! 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! IFRS,! respeitando! os! princípios! do! Código! de! Comércio.! Em! particular,! são! incorporados! na!
normativa!contabilística!das!instituições!os!critérios!da!IFRS!9!sobre!instrumentos!financeiros,!incluindo!o!foco!
de!perda!esperada!para!a!estimativa!das!coberturas!por!risco!de!crédito.!

De!acordo!com!a!Disposição!Transitória!Primeira!da!mencionada!Circular!4/2019,!na!aplicação!pela!primeira!vez!
desta!Circular!às!contas!anuais,!serão!aplicados!os!critérios!contabilísticos!das!secções!3!a!6!e!8!a!15!da!Disposição!
Transitória!Primeira!da!Circular!4/2017,!de!27!de!novembro,!de!Banco!de!Espanha,!para!entidades!de!crédito.!Na!
nota! 2.17! �Impacto! da! primeira! aplicação! da! Circular! 4/2019,! do! Banco! de! Espanha�! é! possível! encontrar!
informações!mais!detalhadas!no!que!diz! respeito!à!primeira!aplicação!a!1!de! janeiro!de!2020!da!mencionada!
Circular.!

As!contas!anuais!da!Sociedade!do!exercício!de!2020!foram!elaboradas!pelos!Administradores,!na!reunião!do!seu!
Conselho!de!Administração!celebrada!no!dia!26!de!março!de!2021,!de!acordo!com!o!quadro!regulamentar!de!
informação!financeira,!que!resulta!da!aplicação!à!Sociedade,!estabelecido!no!Código!de!Comércio!e!na!restante!
legislação! comercial,! na! Circular! 4/2019! de! 26! de! novembro,! e! outras! normas! de! cumprimento! obrigatório!
aprovadas!pelo!Banco!de!Espanha,!de!forma!a!representar!a!imagem!fiel!do!capital!próprio!e!da!situação!financeira!
em!31!de!dezembro!de!2020!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.!

Na! Nota! 2! resumem-se! basicamente! os! princípios! e! políticas! contabilísticas! e! critérios! de! avaliação! mais!
significativos!aplicados!na!preparação!das!contas!anuais!da!Sociedade!do!exercício!de!2020.!

A!Sociedade!faz!parte!do!Grupo!Bankinter,!cuja!empresa-mãe!é!o!Bankinter,!S.A.,!com!sede!social!em!Paseo!de!la!
Castellana,! 29,!Madrid,! e! é! esta! sociedade! que! prepara! as! demonstrações! financeiras! consolidadas.! As! contas!
anuais! consolidadas! do! Grupo! Bankinter! do! exercício! de! 2020! foram! elaboradas! pelos! Administradores! do!
Bankinter,!SA.,!na!reunião!do!seu!Conselho!de!Administração!celebrada!em!22!de!fevereiro!de!2021!e!que!se!espera!
que!sejam!aprovadas!pela!Assembleia!Geral!de!Acionistas!que!terá!lugar!a!21!de!abril!de!2021.!

Conforme!indicado!na!Nota!8,!no!encerramento!do!exercício!de!2020,!a!Sociedade!detinha!99,99%!do!capital!social!
e!dos!direitos!de!voto!da!sociedade!Relanza!Gestión,!S.A.!e!100%!do!capital!social!e!direitos!de!voto!da!sociedade!
Avantcard,!D.A.C.!Consequentemente,!a!Sociedade!forma!um!subgrupo!de!empresas!com!ambas!as!entidades.!No!
entanto,!dado!que!tanto!o!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.!como!a!Avantcard!D.A.C.!e!a!Relanza!Gestión,!
S.A.! estão! consolidados! nas! demonstrações! financeiras! consolidadas! do!Grupo!Bankinter! e! que! nenhum!deles!
emitiu!títulos!admitidos!à!negociação!num!mercado!secundário!regulamentado,!os!Administradores!da!Entidade!
consideraram!que!era!aplicável!a!isenção!de!consolidação!prevista!no!Artigo!43!do!Código!Comercial.!

Consequentemente,!de!acordo!com!o!disposto!no!artigo!9!do!Decreto!Real!1159/2010,!de!17!de!setembro,!pelo!
qual!são!aprovadas!as!Normas!para!a!Elaboração!de!Contas!Anuais!Consolidadas!e!se!modifica!o!Plano!Geral!de!
Contabilidade!aprovado!pelo!Decreto!Real!1514/2007,!de!16!de!novembro!e!o!Plano!Geral!de!Contabilidade!de!
Pequenas!e!Médias!Empresas!aprovado!pelo!Decreto!Real!1515/2007,!de!16!de!novembro!e!com!o!artigo!43!do!
Código! Comercial,! a! Sociedade! está! dispensada! de! elaborar! contas! anuais! consolidadas! com! o! mencionado!
subgrupo.!

Para!uma!correta!interpretação!das!presentes!contas!anuais!deve!considerar-se!que!a!Sociedade!desenvolve!a!sua!
atividade!como!sociedade!do!Grupo!Bankinter.!Como!consequência,!estas!contas!anuais!devem!ser!interpretadas!
neste!contexto!e!não!como!sociedade!independente.!Na!Nota!27!são!detalhadas!as!transações!realizadas!durante!
o!exercício!de!2020!e!os!saldos!mantidos!no!encerramento!do!mesmo!com!partes!vinculadas.!
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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! da! Sociedade! correspondentes! ao! exercício! de! 2020,! foram! utilizadas!
ocasionalmente! estimativas! realizadas! pelos! Administradores! do! Grupo! para! quantificar! alguns! dos! ativos,!
passivos,! rendimentos,! despesas! e! compromissos! que! estão! refletidos! nestas! contas.! Basicamente,! estas!
estimativas!referem-se!a:!

§ Perdas!por!imparidade!de!determinados!ativos!(Notas!7!e!16),!Os!impactos!na!economia!e!na!atividade!
bancária! devido! à! crise! sanitária! provocada! pela! Covid-19! implicaram! uma! revisão! significativa! dos!
juízos!de!valor! e! estimativas!utilizados!na!elaboração!das!presentes! contas!anuais.! Esta! revisão!afeta!
principalmente!a!estimativa!de!perdas!por!imparidade!em!determinados!ativos!(Notas!Ibis,!7!e!16).!

§ Provisões!e!outros!compromissos!contingentes!(Nota!12)!
§ Imposto!sobre!sociedades!(Nota!14)!
§ Vida!útil!dos!ativos!tangíveis!e!dos!ativos!intangíveis!(Nota!9)!

Apesar! de! as! estimativas! anteriormente! descritas! terem! sido! realizadas! em! função! da! melhor! informação!
disponível!em!31!de!dezembro!de!2020!sobre!os!valores!analisados,!é!possível!que!os!acontecimentos!verificados!
no!futuro!obriguem!a!modificá-las!(em!alta!ou!em!baixa)!nos!próximos!exercícios,!de!modo!significativo;!o!que!
seria! feito,! caso!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!2020!e!2019,!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!
Decreto!Real!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! 2020! e! 2019,! 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! 28! do!Decreto!Real! 84/2015!de! 13! de! fevereiro,! é! apresentada! a! seguir! a! relação!de!
participações!no!capital!da!Sociedade!que! superam!5%!do!capital!ou!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!detentora!da!participação!

99,99%! Bankinter,!S.A.!(Nota!13)!

!
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1.6. 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! 2020! não! é! descrita! nenhuma!
informação!relativa!a!esta!matéria.!

1.7. Objetivos, políticas e processos de gestão de capital 

Com!data!de!8!de!outubro!de!2008,!o!Banco!de!Espanha!isentou!a!Sociedade!de!cumprir!os!requisitos!de!capital!
estabelecidos!na!Circular!3/2008,!com!data!de!22!de!maio.!Assim,!o!Bankinter!é!a!entidade!obrigada!a!cumprir,!
para!todos!os!efeitos,!os!requisitos!de!solvência!e!manutenção!dos!fundos!próprios.!

O! Regulamento! (UE)! n.º! 575/2013! do! Parlamento! Europeu! e! do! Conselho! 26! de! junho! de! 2013! relativo! aos!
requisitos! prudenciais! para! as! instituições! de! crédito! e! para! as! empresas! de! investimento,! alterado! pelo!
Regulamento!(UE)!2019/876,!juntamente!com!a!Diretiva!2013/36/UE!do!Parlamento!Europeu!e!do!Conselho,!de!
26!de! junho!de!2013,! relativa!ao! acesso! à!atividade!das! instituições!de! crédito!e! à! supervisão!prudencial! das!
instituições!de!crédito!e!empresas!de!investimento,!alterada!por!sua!vez!pela!Diretiva!2019/878/UE,!constituem!
a! legislação! em! vigor! sobre! fundos! próprios! e! supervisão! numa! base! consolidada! das! instituições! de! crédito!
espanholas.!

1.8. Coeficiente de Reservas Mínimas 

Ao!abrigo!do!disposto!no!artigo!10!do!Regulamento!(CE)!n.º!2819/98!sobre!as!estatísticas!monetárias!e!bancárias!
do!Banco!Central!Europeu,!modificado!pelo!Regulamento!(CE)!n.º!1745/2003!e!posteriormente!pelo!Regulamento!
(UE)!1376/2014,!as!instituições!autorizadas!a!emitir!informação!estatística!como!grupo!numa!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.!

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! neste! relatório! relativa! a! 2019! é! apresentada,! única! e! exclusivamente,! para! efeitos!
comparativos!com!a!informação!relativa!ao!exercício!de!2020!e,!por!conseguinte,!não!constitui!as!contas!anuais!
da! Sociedade! do! exercício! de! 2019.! A! informação! que! diz! respeito! a! 2019! é! apresentada! sob! o! formato! de!
Demonstrações!Financeiras!em!vigor!na!data!indicada.!

Como!indicado!na!Nota!2.17,!a!Entidade!aplicou!a!Circular!4/2019,!de!26!de!novembro,!do!Banco!de!Espanha,!a!
partir!de!1!de! janeiro!de!2020.!Esta!situação! levou!a!uma!alteração!na!classificação!e!valorização!(incluindo!o!
cálculo!da!imparidade!sob!um!modelo!de!perda!esperada)!de!determinadas!rubricas!de!balanço,!com!os!impactos!
apresentados!na!Nota!2.17.!

A!Sociedade!optou!pela!não!reexpressão!da!informação!financeira!correspondente!ao!exercício!de!2019!no!que!
diz!respeito!à!classificação,!registo!e!valorização!de!acordo!com!a!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha.!A!1!de!
janeiro!de!2020,!a!Sociedade!reconheceu!o!impacto!desta!norma!no!capital!próprio.!

Não!existem!aspetos!adicionais!relevantes!que!possam!afetar!significativamente!a!comparabilidade!dos!números!
apresentados!correspondentes!ao!exercício!com!os!do!ano!anterior.!

 !
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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!tal,!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!29!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!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! anteriormente! indicada,! sublinha-se! que! se! entende! por! �fornecedores�,! exclusivamente,! os!
fornecedores! de! bens! e! serviços! à! Entidade,! cujo! custo! se! encontra! contabilizado,! principalmente! na! rubrica!
�Despesas!administrativas!-!Outras!despesas!gerais!administrativas"!da!conta!de!resultados,!não!sendo!incluída!
nesta!Nota,!assim,!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,! que! tenham! sido!
realizados!de!acordo!com!os!prazos!estabelecidos!nos!contratos!correspondentes!e!na!legislação!em!vigor.!
!
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!31/2014!
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! 2020! e! 2019,! a! informação! requerida! pela! normativa! indicada!
anteriormente,!no!formato!exigido!pela!resolução!do!ICAC!mencionada!nos!parágrafos!anteriores:!
!

! Exercício!de!2020! Exercício!de!2019!
Dias! Dias!

Período!médio!de!pagamento!a!fornecedores! 16,43! 17,80!
Rácio!de!operações!pagas! 16,43! 17,84!
Rácio!de!operações!pendentes!de!pagamento! 9,61! 13,07!
! Milhares!de!euros! Milhares!de!euros!
Total!de!pagamentos!realizados! 41.264! 51.878!
Total!de!pagamentos!pendentes! 20! 487!

 
  



Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
!
!
Relatório!correspondente!ao!
exercício!anual!terminado!a!31!de!dezembro!de!2020!

Página 7 

Embora!de!acordo!com!a!Lei!3/2014,!de!29!de!dezembro,!o!prazo!máximo!de!pagamento!a!fornecedores!seja!de!
60!dias,!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.!
!

1.bis Informação e impactos da crise sanitária!
!
A! pandemia! causada! pelo! SARS-COV-2! representa! um! marco! recente! sem! precedentes! que! obrigou! a! tomar!
medidas!desde!o!mês!de!março!de!2020!que!afetam!o!desenvolvimento!normal!da!atividade!produtiva,!o!consumo!
e,!consequentemente,!a!economia!no!seu!conjunto.!
!
Inicialmente,! a! crise! desencadeada! pelo! coronavírus! foi! caracterizada! por! três! fatores:! elevada! incerteza,!
assimetria! setorial! e! pressupostos!de! choque! transitório.!Tal!condicionou,! ao! longo!do! exercício,! a! tomada!de!
decisões! no! Bankinter! Consumer! Finance,! E.F.C.,! S.A.! relativamente! à! avaliação! prospetiva! dos! riscos! e,!
especificamente,!ao!reconhecimento!das!perdas!por! imparidade,!decidindo!adotar!uma!abordagem!pragmática!
que!evitaria!a! introdução!de!volatilidade!desnecessária!na!conta!de!resultados!até!que!houvesse!maior!certeza!
quanto!à!evolução!da!pandemia!e!do!seu!impacto.!Assim,!a!primeira!prioridade!foi!a!atenção!às!necessidades!dos!
clientes!e!a!implementação!atempada!das!chamadas!moratórias.!
!
Com!o!objetivo!de!aliviar!a!situação!das!famílias!vulneráveis,!bem!como!de!promover!o!fluxo!de!crédito!necessário!
para!proteger!as!empresas!e!os!trabalhadores!independentes,!o!Governo!espanhol!aprovou!os!Decretos-Lei!Reais!
6/2020,!8/2020,!11/2020,!15/2020,!18/2020,!19/2020,!25/2020!e!26/2020.!Especificamente,!são!estabelecidos!
dois!tipos!de!moratórias!legislativas!para!particulares!e!profissionais!em!situações!vulneráveis,!abrangendo!tanto!
empréstimos!com!garantia!hipotecária!como!crédito!sem!garantia!hipotecária.!O!elemento!comum!é!a!suspensão!
temporária!dos!compromissos!de!pagamento!dos!devedores,!sem!qualquer!custo.!
!
Para!além!destas!iniciativas,!foram!implementadas!duas!modalidades!de!moratórias!não!legislativas,!com!garantia!
hipotecária!e!sem!garantia,!de!acordo!com!as!outras!instituições!financeiras!associadas,!que!alarga!o!âmbito!das!
moratórias! aprovadas!nos! referidos!Reais!Decretos-Leis.!Neste! sentido,!no! caso!de! clientes!que! se! encontram!
numa!situação!transitória!de!falta!de!liquidez!e!que,!devido!às!suas!circunstâncias!particulares,!não!cumprem!os!
requisitos!dos!Decretos!Reais,!o!Grupo!Bankinter! implementou!um!período!de!carência!de!até!4!meses!para!o!
pagamento!de!capital!que,!dependendo!da!situação!dos!clientes,!pode!ser!prolongado!até!um!máximo!de!12!meses.!
Este!tipo!de!moratórias!ao!abrigo!de!um!acordo!setorial!é!reconhecido!no!Real!Decreto-Lei!19/2020,!de!26!de!
maio,!que!estabelece!um!conjunto!de!restrições.!
!
Além!disso,!foram!aprovadas!linhas!de!garantia!através!do!Instituto!de!Crédito!Oficial!para!garantir!a!liquidez!e!as!
necessidades! de! fundo! de!maneio! de! trabalhadores! independentes,! PME! e! empresas! para!manter! a! atividade!
produtiva!e!o!emprego,!embora,!dada!a!natureza!e!as!características!da!carteira!de!empréstimos,! centrada!no!
financiamento!ao!consumo!para!pessoas!singulares,!a!Sociedade!não!tenha!concedido!transações!desta!natureza.!
!
O! quadro! seguinte!mostra! um! resumo! dos! dados! no! encerramento! do! exercício! sobre!moratórias! públicas! e!
privadas!no!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.:!
!

Moratórias públicas e privadas!
! Valor contabilístico bruto, milhares 

de euros!
! N.º!

devedores!
Total! Moratórias!

públicas!
Moratórias!

não!
vencidas!

Lares! ! 90.955! 37.716! 2.998!
Garantidas!por!imóveis!residenciais! -! -! -!
Sociedades!não!financeiras! -! -! -!
Pequenas!e!médias!empresas! -! -! -!
Garantidas!por!imóveis!comerciais! -! -! -!
Total de empréstimos e adiantamentos! 6.424! 90.955! 37.716! 2.998!
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Como!se!pode!ver,!no!encerramento!do!exercício!de!2020,!a!Sociedade!mantém!um!valor!contabilístico!bruto!de!
moratórias!de!2.998!milhares!de!euros!(de!um!total!de!90.955!milhares!de!euros,!dos!quais!87.957!milhares!de!euros!
expiraram),!com!um!prazo!residual!médio!de!menos!de!3!meses.!Este!saldo!representa!0,13%!do!risco!quantificável.!

!
Seguindo!a!recomendação!do!Banco!Central!Europeu,!o!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.!tem!vindo!a!ter!
como!referência!as!previsões!trimestrais!publicadas!pelo!BCE!para!a!União!Europeia!e!as!previsões!específicas!
por!país!emitidas!pelos!bancos!centrais,!coerentes!com!as!primeiras.!Assim,!no!final!de!junho,!"as!projeções!
macroeconómicas!para!a!economia!espanhola!para!o!período!2020-2022,!que!fazem!parte!das!projeções!para!
toda!a!zona!euro!apresentadas!ao!Conselho!de!Administração!do!BCE!e publicadas!no!website!do!BCE!em!4!de!
junho"!foram!consideradas!para!Espanha.!Mais!especificamente,!foi!assumido!o!cenário!intermédio!de!
recuperação!gradual,!representando!uma!queda!média!do!PIB!de!-11,6%!em!2020!e!uma!recuperação!
subsequente!de!9,1%!e!2,1%!em!2021!e!2022,!respetivamente.!
!
Posteriormente,!em!setembro,!o!Banco!de!Espanha!reviu!as!suas!previsões!à!luz,!por!um!lado,!dos!dados!reais!sobre!a!
queda!de!atividade!no!segundo!trimestre!e,!por!outro,!da!evolução!da!pandemia!e!do!efeito!sobre!o!setor!turístico!na!
época!de!verão.!Fica!para!trás!o!cenário!de!recuperação!antecipada!e!o!novo!cenário,!equivalente!ao!anterior!cenário!de!
recuperação!gradual,!coloca!a!queda!do!PIB!em!2020!em!-10,5%,!mas!introduz!expectativas!menos!favoráveis!em!relação!
à!recuperação!subsequente,!o!que!se!traduz!num!aumento!de!7,3%!e!1,9%!do!PIB!em!2021!e!2022,!respetivamente.!Estas!
novas!projeções!levaram!ao!reconhecimento!de!provisões!adicionais!como!ajuste!ao!novo!cenário!macroeconómico!no!
valor!de!18!milhões!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2020!(ver!Nota!16!para!mais!pormenores!sobre!a!metodologia!para!
a!estimativa!prospetiva!de!perdas!de!crédito!esperadas!considerando!cenários!alternativos).!O!quadro!seguinte!resume!
este!cenário!macroeconómico,!que!foi!a!referência!considerada!final!para!Espanha!no!encerramento!do!exercício!
!
! ! Projeções!de!setembro!de!2020:!

Cenário!1!
Taxa de variação anual (%), salvo indicação em contrário! 2019! 2020! 2021!! 2022!
PIB! 2! -10,5! 7,3!! 1,9!
Índice!harmonizado!de!preços!no!consumidor!(IHPC)! 0,8! -0,2! 1! 1,2!
Índice! harmonizado! de! preços! no! consumidor! sem! energia! nem!
alimentos! 1,1! 0,7! 0,8! 1!
Taxa!de!desemprego!(%!da!população!ativa).!Média!anual! 14,1! 17,1! 19,4!! 18,2!

Fonte: Banco de Espanha:  Cenários macroeconómicos para a economia espanhola 2020-2022. Set. 2020!
!
A!11!de!dezembro,!o!Banco!de!Espanha!reviu!mais!uma!vez!as!suas!projeções!macroeconómicas,!embora!neste!
caso!tenha!sido!mais!otimista!por!duas!razões!fundamentais:!
!

�! A!certeza!quanto!à!disponibilidade!e!eficácia!das!vacinas.!
!
�! O!acordo!europeu!para!o!desenvolvimento!do!plano!de!recuperação!da!NGEU,!dotado!de!750!mil!milhões!de!
euros.!

!
Isto!traduz-se!numa!perspetiva!mais!otimista!para!uma!recuperação!da!atividade,!especialmente!em!2022,!com!
um! crescimento! do! PIB! de! 6,8%! em! 2021! e! de! 4,3%! em! 2022! no! seu! cenário! central.! Mas,! talvez,! o! mais!
significativo! sejam!as!previsões! relativas! à! evolução!da! taxa!de!desemprego,! significativamente! corrigidas! em!
baixa,!considerando!que!o!nível!de!2019!poderia!ser!recuperado!em!2023.!
!
No!entanto,!apesar!desta!perspetiva!melhorada!que!podemos!partilhar,!a!realidade!é!que!o!impacto!da!pandemia!
na!nossa!carteira!de!crédito!é!ainda!incerto.!Por!um!lado,!o!vírus!continuou!a!demonstrar!a!sua!capacidade!de!
contágio!durante!o!último!trimestre!do!ano,!para!além!das!preocupantes!notícias!sobre!a!evolução!da!nova!estirpe!
que!surgiu!no!Reino!Unido!e!da!denominada!"Terceira!vaga"!de!contágios.!Como!tal,!enquanto!uma!percentagem!
suficiente!da!população!não!for!vacinada,!as!medidas!restritivas!continuarão!a!ser!mantidas!em!maior!ou!menor!
grau.!Por!outro! lado,!como!o!próprio!Banco!de!Espanha!reconhece,!as!suas!previsões!estão!condicionadas!por!
pressupostos! sobre! a! absorção!dos! fundos!da!NGEU!e!pelo! seu! impacto!na! economia,! que! são!ainda!bastante!
incertos.!Consequentemente,!a!Entidade!decidiu!manter!no!encerramento!do!exercício!as!disposições!registadas!
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como! "efeito! macroeconómico"! de! acordo! com! os! cenários! publicados! em! setembro! e! acima! mencionados,!
enquanto!se!aguardam!acontecimentos!que!permitam!a!consolidação!destas!perspetivas!melhoradas.!
!
Devemos!salientar!que!a!este!ajuste!prospetivo!para!a!estimativa!das!perdas!esperadas!deve!adicionar-se!a!evolução!das!
provisões!de!acordo!com!a!situação!atual!dos!clientes,!também!afetados!pelo!cenário!económico.!Assim,!o!total!das!perdas!
por! imparidade! reconhecidas! no! exercício! na! conta! de! resultados! ascendeu! a! 133.192!milhares! de! euros! (125.376!
milhares!de!euros!registados!em!"Deterioração!do!valor!de!ativos!financeiros!não!mensurados!ao!justo!valor!através!de!
resultados"!e!7.816!milhares!de!euros!em!"Provisões!por!compromissos!e!garantias!concedidos"),!contra!98.278!milhares!
de!euros!em!2019.!
!
A!nota!2.17!fornece!um!detalhe!do!impacto!nas!provisões!por!imparidade!reconhecidas!em!1!de!janeiro!de!2020,!
como!resultado!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha.!
!

2.  Princípios e políticas contabilísticas e critérios de valorização aplicados 
!
Na!elaboração!das!contas!anuais!da!Sociedade!correspondentes!ao!exercício!de!2020,!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.!Como!
tal,!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 da especialização dos exercícios!
!

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!à!carteira!de!crédito!e!a!outros!riscos!sem!investimento!com!mutuários!considerados!
como!deteriorados,!que!são!creditados!em!resultados!no!momento!do!seu!recebimento.!
!
A!delimitação!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!delimitação!é!realizada!tanto!pelo!método!
financeiro!como!pelo!linear.!
!
Seguindo!a!prática!financeira!geral,!as!transações!são!reconhecidas!na!data!em!que!se!realizam,!que!pode!diferir!
da!sua!data!valor!correspondente,!com!base!na!qual!são!calculadas!as!receitas!e!despesas!financeiras.!
!
2.3. Reconhecimento, classificação e valorização dos instrumentos!
 

Registo inicial de instrumentos financeiros!
!
Os! instrumentos! financeiros! são! reconhecidos! inicialmente!no!balanço!quando! a! Sociedade!se! converte!numa!
parte!do!contrato!que!os!origina,!de!acordo!com!as!condições!desse!contrato.!Em!particular,!os!instrumentos!de!
dívida,!tais!como!os!créditos!e!os!depósitos!em!dinheiro,!são!reconhecidos!a!partir!da!data!onde!surge!ou!direito!
legal!de!receber!ou!a!obrigação!legal!de!pagar,!respetivamente,!em!efetivo.!
 

Desreconhecimento dos instrumentos financeiros!
!
Um!ativo!financeiro!é!desreconhecido!do!balanço!caso!ocorra!uma!das!seguintes!situações:!
!

§ Os!direitos!contratuais!sobre!os!fluxos!de!caixa!que!geram!expiraram,!ou!
!

§ O!ativo!financeiro!é!transferido!e!são!transmitidos!substancialmente!os!riscos!e!os!benefícios!do!ativo!
financeiro,!ou!ainda!não!existindo!nem!transmisso!nem!retenção!substancial!destes,!o!controlo!do!ativo!
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financeiro!é!transferido.!
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Pelo!seu!lado,!um!passivo!financeiro!é!desreconhecido!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.!
!
Ativos financeiros 

!
Os!ativos!financeiros!são!reconhecidos!inicialmente,!em!geral,!pelo!seu!justo!valor.!Salvo!prova!em!contrário,!o!
justo! valor! de! um! instrumento! financeiro! no! reconhecimento! inicial! será! o! preço! da! transação.! No! caso! de!
instrumentos!sem!mercado!ativo,!o!preço!da!transação!será!utilizado!no!reconhecimento!inicial,!salvo!se,!devido!
às!condições!específicas!do!instrumento!de!transação,!se!puder!provar!que!é!outro!valor!o!que!representa!o!justo!
valor.!
!
O! justo! valor! é! o! preço! que! seria! pago! para! vender! um! ativo! financeiro! ou! pago! para! transferir! um! passivo!
financeiro!numa!transação!ordenada!entre!participantes!no!mercado!na!data!da!valorização.!A!melhor!evidência!
do!justo!valor!é!o!preço!cotado!num!mercado!ativo!que!corresponde!a!um!mercado!ativo,!transparente!e!profundo.!
!
Quando!não!existe!preço!de!mercado!para!um!determinado!ativo!financeiro,!o!seu!justo!valor!é!estimado!utilizando!
técnicas!de!valorização!que!devem!cumprir!as!seguintes!características:!
!

� Devem!ser!as!técnicas!mais!consistentes!e!apropriadas!e!incorporar!dados!de!mercado!observáveis,!tais!
como!transações!recentes!de!outros! instrumentos!que! sejam!substancialmente! iguais;! fluxos!de!caixa!
descontados!e!modelos!de!mercado!para!valorização!de!opções.!

� Devem!ser!técnicas!que!forneçam!a!estimativa!mais!realista!do!preço!do!instrumento!e,!de!preferência,!
devem!ser!as!normalmente!utilizadas!pelos!participantes!no!mercado!ao!mensurar!o!instrumento.!

� Irão!maximizar!a!utilização!de!dados!observáveis!do!mercado,!limitando!o!mais!possível!a!utilização!de!
dados!não!observáveis.!A!metodologia!de!valorização!será!respeitada!ao!longo!do!tempo,!desde!que!os!
pressupostos!que!motivaram!a!sua!escolha!não!tenham!sido!alterados.!Em!qualquer!caso,!a!técnica!de!
valorização!deve!ser!periodicamente!avaliada!e!a!sua!validade!revista!utilizando!preços!observáveis!de!
transações!recentes!e!dados!de!mercado!atuais.!

� Além! disso,! serão! considerados,! entre! outros! fatores! como! o! valor! temporal! do! dinheiro,! o! risco! de!
crédito,! a! taxa! de! câmbio,! os! preços! de! instrumentos! de! capital,! a! volatilidade,! a! liquidez,! o! risco! de!
liquidação!antecipada!e!os!custos!administrativos.!

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!15!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.!

 !
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Se!o!ativo!financeiro!não!for!contabilizado!pelo!justo!valor!através!dos!resultados,!o!montante!do!justo!valor!é!
ajustado!adicionando!ou!deduzindo!custos!de!transação!que!são!diretamente!atribuíveis!à!aquisição!ou!emissão!
do! ativo! financeiro.! No! caso! de! instrumentos! financeiros! ao! justo! valor! através! de! resultados,! os! custos! de!
transação!diretamente!atribuíveis!são!reconhecidos!imediatamente!na!conta!de!resultados.!
!

Para!efeitos!da!sua!valorização,!a!Sociedade!classificará!os!ativos!financeiros!numa!das!seguintes!carteiras:!
!

a)! Ativos!financeiros!a!custo!amortizado.!
b)! Ativos!financeiros!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral.!
c)! Ativos!financeiros!obrigatoriamente!ao!justo!valor!através!de!resultados:!

�! Ativos!financeiros!detidos!para!negociação.!
�! Ativos!financeiros!não!destinados!à!negociação!avaliados!obrigatoriamente!pelo!justo!valor!através!

de!resultados.!
d)! Ativos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados.!
e)! Derivados!-!contabilidade!de!coberturas.!
f)! Investimentos!em!subsidiárias,!empreendimentos!conjuntos!e!associadas.!

!

Esta!decisão!será!tomada!com!base!nos!seguintes!elementos:!
!
1.! O!modelo!de!negócio!indicado!pelo!Grupo!para!a!gestão!de!ativos!financeiros,!e!
2.! As!características!contratuais!do!fluxo!de!caixa!do!ativo!financeiro.!
!

1.-!Modelo!de!negócio:!
!
Por!modelo!de!negócio!entende-se!a!forma!como!a!Sociedade!gere!os!seus!ativos!financeiros!para!gerar!fluxos!de!
caixa.!O!modelo!empresarial!deve!ser!determinado!considerando!a!forma!como!grupos!de!ativos!financeiros!são!
geridos!em!conjunto!para!atingir!um!objetivo!específico,!ou!seja,!não!depende!da!intenção!da!Sociedade!para!um!
instrumento!individual,!mas!sim!para!um!grupo!de!instrumentos.!
!
Existem!três!modelos!de!negócio!diferentes:!
!

Modelo! de! negócio! para! obter! fluxos! contratuais! ou! Tradicional:! o! seu! objetivo! de! gestão! é! deter! os! ativos!
financeiros!de!modo!a!receber!os!seus!fluxos!de!caixa!contratuais.!
!
Modelo!de!negócio!para!obter!fluxos!contratuais!e!para!vender!ou!"Modelo!Misto":!o!seu!objetivo!de!gestão!combina!o!
recebimento!de!fluxos!de!caixa!contratuais!com!a!venda!de!ativos!financeiros.!Neste!modelo!de!negócio,!a!venda!de!bens!
é!essencial!e!não!acessória.!Trata-se!de!um!modelo!misto!que!combina!os!modelos!Tradicional!e!de!Negociação.!
!
Modelo!de!negócio!para!obter!mais-valias!por!venda!ou!Negociação:!o!seu!objetivo!é!gerar!resultados!através!da!
venda!de!ativos!a!fim!de!obter!mais-valias.!As!decisões!de!investimento!são!baseadas!no!justo!valor!da!carteira!e!
embora!os!fluxos!de!caixa!contratuais!possam!ser!cobrados,!não!faz!parte!do!objetivo!e!é!incidental.!
!
2.-!Características!dos!fluxos!de!caixa!contratuais:!
!
Um!ativo!financeiro!deve!ser!classificado!no!início!numa!das!duas!categorias!seguintes:!
!

�! Aqueles!cujas!condições!contratuais!dão!origem,!em!datas!especificadas,!a!fluxos!de!caixa!que!consistem!
unicamente!em!pagamentos!de!capital!e!juros!sobre!o!montante!do!capital!em!dívida.!

!
�! Restantes!ativos!financeiros.!
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A!análise!dos!fluxos!de!caixa!recebidos!procura!determinar!se!os!fluxos!de!caixa!a!receber!com!o!ativo!financeiro!
analisado!satisfazem!o!critério!de!"capital!mais!juros!sobre!o!capital"!(teste!SPPI),!em!que!"capital"!é!o!justo!valor!
do! ativo! financeiro! no!momento! do! reconhecimento! inicial! e! "juros"! é! a! contrapartida! do! valor! temporal! do!
dinheiro,!do!risco!de!crédito!associado!ao!capital!em!dívida!durante!um!período!de!tempo!específico!e!de!outros!
custos!de! financiamento!e!estruturais,!bem!como!de!uma!margem!de! lucro.!No! reconhecimento! inicial! de!um!
instrumento!financeiro,!o!grupo!avalia!se!o!teste!SPPI!é!cumprido!para!esse!instrumento.!As!condições!contratuais!
que!têm!um!efeito!mínimo!ou!improvável!sobre!os!fluxos!de!caixa!de!um!instrumento!financeiro!não!implicam!
uma!violação!deste!teste!SPPI.!
!

No!caso!de!um!ativo! financeiro!prever!um!ajuste!periódico!da! taxa!de! juro!mas!a! frequência!desse!ajuste!não!
coincidir!com!o!prazo!da!taxa!de!juro!de!referência!(por!exemplo,!a!taxa!de!juro!é!ajustada!semestralmente!à!taxa!
a! um! ano),! a! Sociedade! avalia,! no! reconhecimento! inicial,! este! desfasamento! no! componente! do! juro! para!
determinar!se!os!fluxos!de!caixa!contratuais!representam!apenas!pagamentos!de!capital!e!juros!sobre!o!montante!
do!capital!em!dívida.!
!

Um!ativo!financeiro!será!classificado,!para!efeitos!da!sua!valorização,!na!carteira!de!ativos financeiros a custo 
amortizado se!ambas!as!condições!seguintes!forem!satisfeitas!
!

a) O!ativo!financeiro!é!detido!dentro!de!um!modelo!de!negócio!cujo!objetivo!é!manter!os!ativos!financeiros!
para!obter!fluxos!de!caixa!contratuais!(modelo!de!negócio!Tradicional)!e!
!

b)! as!condições!contratuais!do!ativo!financeiro!dão!origem,!em!datas!especificadas,!a!fluxos!de!caixa!que!
são!unicamente!pagamentos!de!capital!e!juros!sobre!o!montante!do!capital!em!dívida.!

!
O!custo!amortizado!é!determinado!como!o!montante!pelo!qual!o!ativo!financeiro!é!mensurado!no!reconhecimento!
inicial,!menos!os!reembolsos!de!capital,!mais!ou!menos!a!amortização!acumulada!de!qualquer!diferença!entre!esse!
montante! inicial!e!o!montante!no!vencimento,!utilizando!o!método!da!taxa!de! juro!efetiva!e,!no!caso!de!ativos!
financeiros,!ajustado!por!quaisquer!perdas!por!imparidade.!O!método!da!taxa!de!juro!efetiva!é!utilizado!tanto!para!
calcular!o!custo!amortizado!de!um!ativo!financeiro!como!para!imputar!e!reconhecer!as!receitas!ou!despesas!de!
juros!no!resultado!do!período.!
!
A!taxa!de!juro!efetiva!é!a!taxa!de!atualização!que!corresponde!exatamente!à!quantia!bruta!escriturada!de!um!ativo!
financeiro! com! os! fluxos! de! caixa! estimados! ao! longo! da! vida! esperada! do! instrumento,! com! base! nas! suas!
condições!contratuais,!mas!sem!considerar!as!perdas!de!crédito!esperadas.!No!seu!cálculo!serão!incluídas!todas!
as! comissões,! os! custos! de! transação! e! outros! prémios! ou! descontos! obtidos! que! façam! parte! integral! do!
rendimento!ou!caixa!do!instrumento.!
!

Um!ativo! financeiro!deve! ser! classificado!na! carteira!de ativos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral se!ambas!as!condições!seguintes!forem!satisfeitas:!
!

a) O!ativo!financeiro!é!detido!dentro!de!um!modelo!de!negócio!cujo!objetivo!é!alcançado!tanto!através!da!
obtenção!de!fluxos!de!caixa!contratuais!como!através!de!vendas!("Modelo!de!Negócio!"Misto")!e,!

!
b) as!condições!contratuais!do!ativo!financeiro!dão!origem,!em!datas!especificadas,!a!fluxos!de!caixa!que!

são!unicamente!pagamentos!do!capital!e!juros!sobre!o!montante!do!capital!em!dívida.!
!
Um!ativo!financeiro!deve!ser!classificado!na!carteira!de!ativos financeiros ao justo valor através de resultados 
sempre! que! o! modelo! de! negócio! escolhido! para! a! sua! gestão! ou! as! características! dos! seus! fluxos! de! caixa!
contratuais!o! tornem!inadequado!para!mensuração!ou!ao!custo!amortizado!ou!ao! justo!valor!através!de!outro!
rendimento!integral.!
!

Além! disso,! dentro! da! carteira! de! ativos! financeiros! ao! justo! valor! através! de! resultados,! serão! incluídos!
necessariamente! na! carteira de negociação todos! aqueles! para! os! quais! se! cumpra! uma! das! seguintes!
características:!

 !
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a)! Caso!sejam!criados!ou!adquiridos!com!o!objetivo!de!serem!realizados!a!curto!prazo.!
b)! Caso!façam!parte!de!um!grupo!de!instrumentos!financeiros!identificados!e!geridos!conjuntamente!para!

que!haja!evidência!de!ações!recentes!para!obter!lucros!a!curto!prazo.!
c)! Caso!sejam!instrumentos!derivados!que!não!cumpram!a!definição!de!contrato!de!garantia!financeira!e!

que!não!tenham!sido!designados!como!instrumentos!de!cobertura!contabilística.!
!
No!entanto,!a!Sociedade!pode!fazer!uma!escolha!irrevogável!no!reconhecimento!inicial!para!incluir!na!carteira!de!ativos!
financeiros!ao! justo!valor!através!de!outro! rendimento! integral! investimentos! concretos!em! instrumentos!de! capital!
próprio!que,!de!outra!forma,!seriam!mensurados!ao!justo!valor!através!de!resultados.!
!
Da!mesma!forma,!a!Sociedade!pode,!no!reconhecimento!inicial,!designar!irrevogavelmente!um!ativo!financeiro!
como! mensurado! ao! justo! valor! através! de! resultados,! se! isso! eliminar! ou! reduzir! significativamente! uma!
inconsistência! de! mensuração! ou! reconhecimento! (também! referida! como! "falta! de! balanceamento!
contabilístico'')! que!de!outra! forma!resultaria!da!mensuração!de! ativos!ou!passivos!ou!do!reconhecimento!de!
ganhos!e!perdas!dos!mesmos!sobre!bases!diferentes.!
!

Como! indicado! acima,! após! o! reconhecimento! inicial,! a! Sociedade! mensurará! os! ativos! financeiros! a! custo!
amortizado,!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral,!ao!justo!valor!através!de!resultados,!ou!ao!custo,!
em!função!da!sua!classificação.!
!
Os! investimentos!em!subsidiárias,!empreendimentos!conjuntos!e!associadas!serão!mensurados!pelo! seu! custo!
menos,!se!for!o!caso,!o!montante!acumulado!das!correções!de!valor!por!deterioração!estimadas!(nota!2.5).!
!

Passivos financeiros!
!
Para!efeitos!da!sua!valorização,!a!Sociedade!classificará!os!ativos!financeiros!numa!das!seguintes!carteiras:!
!
Para!efeitos!da!sua!valorização,!os!passivos!financeiros!serão!incluídos!numa!das!seguintes!carteiras:!
!

a)!! Passivos!financeiros!a!custo!amortizado.!
b)!! Passivos!financeiros!detidos!para!negociação.!
c)! Passivos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados.!
d)! Derivados!-!contabilidade!de!coberturas.!

!
Os!passivos!financeiros!a!custo!amortizado!são!mensurados!da!mesma!forma!que!os!ativos!financeiros!a!custo!
amortizado.!Por!defeito,!a!Sociedade!classifica!os!passivos!financeiros!na!carteira!de!passivos!financeiros!a!custo!
amortizado,!a!menos!que!existam!circunstâncias!para!os!classificar!noutra!carteira,!tal!como!descrito!abaixo:!
!
A!carteira!de!passivos!financeiros!detidos!para!negociação!incluirá!obrigatoriamente!todos!os!passivos!financeiros!
que!satisfaçam!qualquer!uma!das!seguintes!características:!
!

a)! Foram!emitidos!com!a!intenção!de!os!recomprar!num!futuro!próximo.!
b)! São!posições!curtas!em!títulos.!
c)! Fazem!parte!de!uma!carteira!de!instrumentos!financeiros!identificados!e!geridos!conjuntamente,!para!

que!existam!evidências!de!ações!recentes!para!obter!lucros!a!curto!prazo.!
d)! São!instrumentos!derivados!que!não!cumprem!a!definição!de!contrato!de!garantia!financeira!e!que!não!

foram!designados!como!instrumentos!de!cobertura.!
!
O!facto!de!um!passivo!financeiro!ser!utilizado!para!financiar!atividades!de!negociação!não!implica,!por!si!só,!que!
esteja!incluído!nesta!categoria.!
!
A!carteira!de!passivos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados!inclui!passivos!financeiros!que!
satisfaçam!qualquer!uma!das!seguintes!características:!
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a)! Foram!irrevogavelmente!designados!no!reconhecimento!inicial!pela!entidade.!Tal!designação!só!pode!
ser!feita!se:!

� Se!é!um!instrumento!financeiro!híbrido!e!uma!série!de!circunstâncias!são!satisfeitas.!

� Ao! fazê-lo,! elimina-se! ou! reduz-se! significativamente! alguma! incoerência! (falta! de! balanceamento!
contabilístico)!na!mensuração!ou!no!reconhecimento!que!de!outra!forma!resultaria!da!mensuração!de!
ativos!ou!passivos,!ou!do!reconhecimento!de!ganhos!e!perdas!sobre!os!mesmos!em!diferentes!bases,!ou!

� Obtém-se!informação!mais!relevante!porque!se!trata!de!um!grupo!de!passivos!financeiros,!ou!de!ativos!
financeiros!e!passivos!financeiros,!que!é!gerido!e!o!seu!rendimento!é!avaliado!numa!base!de!justo!valor,!
de!acordo!com!uma!estratégia!de!gestão!do!risco!ou!de!investimento!documentada,!e!é!também!fornecida!
informação!sobre!esse!grupo!numa!base!de!justo!valor!ao!pessoal!chave!da!administração.!

!
b)! Foram! designados! no! reconhecimento! inicial! ou! subsequentemente! pela! entidade! como! um! item!

coberto!para!a!gestão!do!risco!de!crédito!através!da!utilização!de!um!derivado!de!crédito!mensurado!ao!
justo!valor!através!de!resultados.!

!
Após!o!reconhecimento!inicial,!uma!entidade!deve!mensurar!um!passivo!financeiro!ao!custo!amortizado!ou!ao!
justo!valor!através!de!resultados.!
!
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!arrendamento!
financeiro,!que!o!Grupo!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.!
!
O!imobilizado!de!utilização!própria!é!apresentado!valorizado!no!balanço!ao!seu!custo!de!aquisição,!menos:!
!
-! A!sua!amortização!acumulada!correspondente!e,!
!
-! Se! for! o! caso,! 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!o!custo!de!aquisição!dos!ativos!menos!o!seu!valor!
residual;!entende-se!que!os! terrenos! sobre!os!quais!assentam!os!edifícios!e!outras! construções! têm!uma!vida!
indefinida!e!que,!como!tal,!não!são!objeto!de!amortização.!
!
As! dotações! anuais! a! título! 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!
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Em!cada!fecho!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!a!título!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! "Imparidade! ou! reversão! do! valor! de! ativos! não!
financeiros!�!ativos!intangíveis"!da!conta!de!resultados.!
!
De!modo!semelhante,!quando!existem!indícios!que!o!valor!de!um!ativo!tangível!previamente!deteriorado!foi!recuperado,!
a! Sociedade! regista! a! reversão! da! perda! por! deterioração! contabilizada! em! períodos! anteriores!mediante! o! crédito!
correspondente!na!rubrica!�Imparidade!ou!reversão!do!valor!de!ativos!não!financeiros!�!ativos!intangíveis�!da!conta!de!
resultados,!ajustando,!em!consequência,!os!encargos!futuros!a!título!da!sua!amortização.!Em!nenhum!caso!a!reversão!da!
perda!por!deterioração!de!um!ativo!pode!supor!o!aumento!do!seu!valor!contabilístico!acima!daquele!que!teria!se!não!se!
tivessem!sido!reconhecidas!anteriormente!perdas!por!deterioração.!
!
Além!disso,!pelo!menos!com!uma!periodicidade!anual,!é!efetuada!a!revisão!da!vida!útil!estimada!dos!elementos!do!
imobilizado!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,!a!título!
da!sua!amortização,!em!virtude!das!novas!vidas!úteis.!
!
As!despesas!de!conservação!e!manutenção!dos!ativos!tangíveis!de!utilização!própria!são!debitadas!nos!resultados!
do!exercício!onde!ocorrem,!na!rubrica!"Despesas!administrativas! -!Outras!despesas!gerais!administrativas"!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.!

 !
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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!�Imparidade!ou!reversão!do!valor!de!ativos!
não! financeiros! �! ativos! intangíveis"! 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! a! título! de! amortização! do! ativo! intangível! 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!

Ativo!intangível! Linear!em!10!anos!

 
2.5. Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 
!

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.!
!
Em! conformidade! com! as! disposições! na! norma! de! aplicação,! entende-se! que! uma! entidade! controla! a! outra!
quando:!
!
i)! Dispõe!do!poder!sobre!a!entidade!participada,!ou!seja,!capacidade!para!dirigir!as!atividades!relevantes.!
ii)! Está!exposta!ou!tem!direito!a!rendimentos!variáveis!pelo!seu!envolvimento!na!entidade!participada,!ou!
iii)! Tem!capacidade!para!utilizar!o!seu!poder!sobre!a!entidade!dependente!com!o!objetivo!de!influir!nos!seus!

próprios!rendimentos.!
!

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!2020!e!2019.!
!
Os!dividendos!apurados!no!exercício!por!estas!participações!são!reconhecidos,!se!existirem,!no!capítulo!"Receitas!
de!dividendos�!da!conta!de!resultados.!
!
2.6. Reconhecimento de receitas e despesas!
!
A! seguir,! são! resumidos! os! critérios! contabilísticos! mais! significativos! utilizados! pela! Sociedade! para!
reconhecimento!das!suas!receitas!e!despesas:!
!
Receitas e despesas com juros, dividendos e itens similares: 
!
Com!caráter!geral,!as!receitas!e!despesas!com!juros!e!itens!similares!a!estes!são!reconhecidas!contabilisticamente!
em!função!do!seu!período!de!vencimento,!pela!aplicação!do!método!de!taxa!de!juro!efetivo.!No!seu!cálculo!serão!
incluídas! todas! as! comissões,! os! custos! de! transação!e!outros! prémios! ou!descontos!obtidos! que! façam!parte!
integrante! do! rendimento! ou! custo! efetivo! do! instrumento.! Os! dividendos! recebidos! de! outras! entidades! são!
reconhecidos!como!receita!no!momento!em!que!surge!o!direito!a!recebê-los!pelas!entidades.!
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Comissões, honorários e itens similares: 
!
As!comissões!pagas!ou!recebidas!por!serviços!financeiros,!independentemente!da!sua!designação!contratual,!são!
classificadas!nas!seguintes!categorias,!que!determinam!a!sua!afetação!à!conta!de!resultados:!
!

i) Comissões!de!crédito,!que!são!aquelas!que!fazem!parte!integrante!do!rendimento!ou!custo!efetivo!de!
uma!transação!financeira!e!são!levadas!à!conta!de!resultados!durante!a!vida!esperada!da!transação!
como!um!ajuste!ao!custo!ou!rendimento!efetivo!da!transação.!Estas!incluem!as!comissões!de!abertura!
e! comissões! de! apreciação! dos! produtos! de! ativo,! comissões! de! crédito! com! limite! excedido! e!
comissões!de!descoberto!de!contas!de!passivo.!
!

ii) Comissões! que! não! são! de! crédito,! resultantes! da! prestação! de! serviços! financeiros! que! não! sejam!
operações!de!financiamento!e!podem!surgir!na!execução!de!um!serviço!levado!a!cabo!durante!um!período!
de!tempo!e!na!prestação!de!um!serviço!que!é!levado!a!cabo!num!único!ato.!

!
As!despesas!e!receitas!a!título!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!através!de!resultados,!são!reconhecidas!na!conta!de!resultados!com!critérios!distintos,!
de!acordo!com!a!sua!natureza.!As!mais!significativas!são:!
!

§ As!vinculadas!à!aquisição!de!ativos!e!passivos!financeiros!mensurados!ao!justo!valor!através!de!resultados,!as!
quais!são!reconhecidas!na!conta!de!resultados!no!momento!da!sua!liquidação.!
!

§ As! que! têm! a! sua! origem! em! transações! ou! serviços! que! se! prolongam! ao! longo! do! tempo,! as! quais! são!
contabilizadas!na!conta!de!resultados!consolidada!durante!a!vida!dessas!transações!ou!serviços.!

!
§ As!que!correspondem!a!um!ato!singular,!imputadas!à!conta!de!resultados!quando!ocorre!o!ato!que!os!origina.!

 
Receitas e despesas não financeiras: 
!
São!reconhecidas!contabilisticamente!de!acordo!com!o!critério!de!vencimento.!
!
Cobranças e pagamentos diferidos no tempo: 
!
São!reconhecidos!contabilisticamente!pelo!valor!que!resulta!da!atualização!financeira!de!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!2020!e!2019,!a!Sociedade!não!mantém!no!
balanço!ativos!ou!passivos!financeiros!compensados!ou!compensáveis.!

 !
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2.8. Deterioração do valor dos ativos financeiros 
!
Instrumentos de dívida e exposições fora do balanço 
!
As!perdas!por! imparidade!para!o!período!nos! instrumentos!de!dívida!são!reconhecidas!como!uma!despesa!na!
conta!de!resultados.!As!perdas!por!imparidade!em!instrumentos!de!dívida!a!custo!amortizado!são!reconhecidas!
contra!uma!conta!de!provisão!que!reduz!o!valor!contabilístico!do!ativo,!enquanto!as!perdas!ao!justo!valor!através!
de!outro!rendimento!integral!são!reconhecidas!contra!"Outro!rendimento!integral!acumulado".!
!
As! reversões! subsequentes! de! coberturas! de! perdas! por! imparidade! anteriormente! reconhecidas! serão!
reconhecidas!imediatamente!como!rendimento!na!conta!de!resultados!do!período.!
!
As!perdas!de!crédito!esperadas!correspondem!à!diferença!entre!todos!os!fluxos!de!caixa!contratuais!devidos!à!entidade!
em!conformidade!com!o!contrato!do!ativo!financeiro!e!todos!os!fluxos!de!caixa!esperados,!descontados!à!taxa!de!juro!
efetiva!original!ou!a!uma!aproximação!razoável!da!mesma!ou,!para!ativos! financeiros!adquiridos!ou!originados! com!
imparidade!de!crédito,!à!taxa!de!juro!efetiva!ajustada!à!qualidade!de!crédito.!
!
Os!fluxos!de!caixa!futuros!estimados!de!um!instrumento!de!dívida!são!todos!os!montantes,!capital!e!juros,!que!a!Sociedade!
estima!que!irá!obter!durante!a!vida!do!instrumento.!Esta!estimativa!tem!em!conta!toda!a!informação!relevante!disponível!
à!data!da!preparação!das!demonstrações!financeiras!consolidadas!que!fornece!informações!fiáveis!e!atualizadas!sobre!a!
futura!cobrança!dos!fluxos!de!caixa!contratuais.!
!
As!exposições!de!crédito!são!classificadas,!com!base!no!risco!de!crédito,!nas!seguintes!categorias:!
!

1)! Risco!normal!(Fase!1).!
2)! Risco!normal!em!vigilância!especial!(Fase!2).!
3)! Risco!duvidoso!(Fase!3).!
4)! Risco!abatido.!
!

As!perdas!de!crédito!esperadas!são!determinadas!e!atribuídas!individualmente!a!cada!instrumento.!Para!este!efeito,!são!
utilizados!modelos!que!fornecem!estimativas!da!probabilidade!de!incumprimento!(PD),!da!gravidade!do!incumprimento!
(LGD)!e!da!exposição!em!caso!de!incumprimento!(EAD),!condicionadas!à!situação!específica!de!cada!uma!das!exposições!
e!dos!seus!devedores,!o!que!permite!ter!uma!estimativa!coletiva!das!perdas!esperadas!numa!base!diária.!
!
São!facultadas!mais!informações!sobre!este!ponto!na!nota!16!Gestão!do!Risco.!
!
Instrumentos de capital próprio: investimentos em instituições dependentes, empreendimentos conjuntos e 
associadas!
!
A!Sociedade!reconhece!perdas!por!imparidade!em!investimentos!em!instituições!dependentes,!empreendimentos!
conjuntos!e!associadas!sempre!que!existam!provas!objetivas!de!que!a!quantia!escriturada!de!um!investimento!não!
será!recuperável.!

!

São!facultadas!mais!informações!sobre!este!ponto!na!nota!2.5.!
!
2.9. Imposto sobre resultados!
!
Nos!exercícios!de!2020!e!2019,!a!Sociedade!foi!tributada!no!Imposto!sobre!Sociedades!ao!abrigo!do!regime!especial!
de!consolidação!fiscal,!previsto!nos!artigos!64!e!seguintes!do!Texto!Alterado!da!Lei!do!Imposto!sobre!Sociedades,!
aprovada!pelo!Decreto!Real!Legislativo!4/2004,!de!5!de!março,!como!sociedade!dependente!do!Grupo!13/01,!cuja!
sociedade!dominante!é!o!Bankinter,!S.A.!

 !
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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,!no!entanto,!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.!
!
A!despesa!do!Imposto!sobre!Sociedades!é!reconhecida!na!conta!de!resultados,!exceto!quando!for!consequência!de!
uma!transação!cujos!resultados!são!reconhecidos!diretamente!nos!capitais!próprios,!caso!em!que!o!imposto!sobre!
rendimento!também!é!reconhecido!com!contrapartida!nos!capitais!próprios!da!Sociedade.!
!
A!despesa!do!imposto!sobre!rendimentos!é!calculada!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!(Nota!14).!
!

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! lucros! tributáveis! 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.!

!
Não! se! reconhecem! nem! ativos! nem! passivos! com! origem! em! impostos! diferidos! quando! é! reconhecido!
inicialmente!um!elemento!patrimonial,!que!não!surja!numa!combinação!de!negócios!e!que,!no!momento!do!seu!
reconhecimento,!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.!

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

 

2.11. Demonstração de receitas e despesas reconhecidas!
!

Nesta!demonstração,!são!apresentadas!as!receitas!e!despesas!geradas!pela!Sociedade!em!consequência!da!sua!
atividade!durante!o!exercício,!destacando-se!as!reconhecidas!como!resultados!na!conta!de!resultados!do!exercício!
e!as!outras!receitas!e!despesas!reconhecidas,!de!acordo!com!o!disposto!nas!normas!em!vigor,!diretamente!nos!
capitais!próprios.!
!

Como!tal,!nesta!demonstração!é!apresentado:!
!

a)! O!resultado!do!exercício.!
!
b)! O! valor! líquido! das! receitas! e! despesas! reconhecidas! como! "outro! rendimento! integral"! que! não! se!

reclassificarão!em!resultados.!
!
c)! O! valor! líquido! das! receitas! e! despesas! reconhecidas! como! "outro! rendimento! integral"! que! podem!

reclassificar-se!em!resultados.!
!
d)! O!"resultado!global!total!do!exercício",!calculado!como!a!soma!das!alíneas!anteriores.!

!
As!variações!verificadas!nas!receitas!e!despesas!reconhecidas!nos!capitais!próprios!como!ajustes!por!valorização!
são!divididas!em:!
!
a)! Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensões definidos: incluiria!ganhos!ou!perdas!para!o!período!

para!alterações!na!avaliação!das!obrigações!devido!a!alterações!e!diferenças!nos!pressupostos!atuariais,!
para!certos!retornos!dos!ativos!do!plano!e!para!alterações!no!limite!do!ativo,!

b)! Ativos não correntes e!grupos alienáveis de elementos detidos para venda: inclui!resultados!para!o!
período!que!devem!ser!reconhecidos!através!de!outro!rendimento!integral!como!resultado!da!avaliação!de!
tais!ativos!e!que!não!são!subsequentemente!reclassificados!em!resultados.!

c)! Participação noutras receitas e despesas reconhecidas dos investimentos em empreendimentos 
conjuntos e associadas: este! item,!que!aparecerá!apenas!na!demonstração!de!resultados!consolidada,!
incluirá!resultados!para!o!período!de!instituições!avaliadas!pelo!método!da!participação!que!devem!ser!
reconhecidas!através!de!outro!rendimento!integral,!e!que!não!são!subsequentemente!reclassificados!em!
resultados.!

!
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d)! Alterações ao justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados ao justo valor através 
de outro rendimento integral: incluirá!os!resultados!para!o!período!devido!a!alterações!do!justo!valor!
dos!investimentos!em!instrumentos!de!capital!próprio!quando!a!entidade!tiver!optado!irrevogavelmente!
por!reconhecê-los!em!outro!rendimento!integral,!

e)! Ganhos ou perdas resultantes da contabilidade de coberturas de instrumentos de capital próprio 
mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral, líquidos: representará!a!alteração!no!
período! da! ineficácia! da! cobertura! acumulada! em! coberturas! de! justo! valor! em! que! o! item! coberto! é! um!
instrumento! de! capital! próprio! mensurado! ao! justo! valor! através! de! outro! rendimento! integral.! incluirá! a!
diferença!entre!as!alterações!na!variação!do!justo!valor!do!investimento!em!capitais!próprios!reconhecida!em!
"alterações! no! justo! valor! dos! instrumentos! de! capital! próprio!mensurados! ao! justo! valor! através! de! outro!
rendimento!integral!(elementos!cobertos)"!e!as!alterações!na!variação!do!justo!valor!de!derivados!de!cobertura!
reconhecidas! em! "alterações! do! justo! valor! dos! instrumentos! de! capital! próprio!mensurados! ao! justo! valor!
através!de!outro!rendimento!integral!(instrumento!de!cobertura)".!

f)  Alterações no justo valor dos passivos financeiros com justo valor através dos resultados 
atribuíveis a alterações do risco de crédito: incluirá!as!variações!do! justo!valor!para!o!período!dos!
passivos!financeiros!designados!ao!justo!valor!através!dos!resultados,!atribuíveis!a!alterações!no!risco!de!
crédito!próprio!

Os!montantes!dos!itens!desta!demonstração!devem!ser!registados!pelo!seu!montante!bruto,!incluindo!no!final!os!
itens!que!podem!e!não!podem!ser!reclassificados!em! lucros!ou!perdas,!num! item!separado!o! imposto! sobre!o!
rendimento!que!lhes!corresponde.!

!
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,!
assim,!uma!reconciliação!do!valor!contabilístico!no!início!e!no!encerramento!do!exercício!de!todas!as!rubricas!que!
constituem!os!capitais!próprios,!agrupando!os!movimentos!verificados!em!função!da!sua!natureza,!nas!seguintes!
rubricas:!
!
a) Efeitos da correção de erros e!efeitos das alterações nas políticas contabilísticas: nestas!categorias!

serão! incluídos! os! ajustes! no! capital! próprio! resultantes! da! reexpressão! retroativa! das! demonstrações!
financeiras,!fazendo!uma!distinção!entre!as!que!correspondem!a!correções!de!erros!e!as!que!correspondem!
a!alterações!nas!políticas!contabilísticas.!

!
b) Resultado global total do exercício: nesta!categoria!será!incluído!o!montante!do!item!com!o!mesmo!nome!

na!demonstração!de!rendimentos!e!gastos!reconhecidos!correspondente!à!mesma!data.!
!

c) Outras variações dos capitais próprios: incluirá! as! variações! realizadas! diretamente! nos! capitais!
próprios! por! aumentos! e! diminuições! de! capital,! fundo! de! dotação! ou! outros! instrumentos! de! capital!
(incluindo! as! despesas! incorridas! nestas! operações),! distribuição! de! dividendos! ou! remuneração! aos!
acionistas,! venda! e! compra! de! ações! próprias,! reclassificação! de! instrumentos! financeiros! do! capital!
próprio!para!o!passivo!ou!vice-versa,!transferências!entre!itens!de!capital!próprio!que!pela!sua!natureza!
não! tenham! sido! incluídos! noutros! itens,! aumentos! e! diminuições! de! capital! próprio! resultantes! de!
combinações!de!negócios,!pagamentos!baseados!em!instrumentos!de!capital!próprio,!e!qualquer!aumento!
ou! diminuição! de! capital! próprio! que! não! possa! ser! incluído! nas! categorias! acima! referidas,! com! uma!
repartição,! no! caso! de! caixas! económicas! e! cooperativas! de! crédito,! das! contribuições!discricionárias! a!
projetos!e!fundos!de!assistência!social.!
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2.13. Indemnizações por despedimento!

!
As! indemnizações!por!despedimento! são! reconhecidas!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!factos!objetivos!
sobre! a! sua! execução.! Durante! o! exercício! de! 2020,! a! Sociedade! não! reconheceu! qualquer! despesa! a! título! de!
indemnizações! por! despedimento! (37! milhares! de! euros! por! este! item! no! exercício! de! 2019! (nota! 25)).! Em! 31! de!
dezembro!de!2020,!não!existe!nenhum!plano!de!redução!de!pessoal!que!torne!necessária!a!dotação!de!uma!provisão!
neste!item.!
!
2.14. Compromissos com pessoal!
!
A!Sociedade!tem!assumidos!com!os!seus!colaboradores!determinados!compromissos!por!pensões!de!contribuição!
definida,!resultantes!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!2020!e!2019,!não!existirem!compromissos!deste!tipo.!
!
O!registo!da!contribuição!apurada!durante!o!exercício!de!2020!neste!item!ascende!a!159!milhares!de!euros!(162!
milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019)!e!está!reconhecido!na!rubrica!�Despesas!com!pessoal�!da!conta!
de!resultados!(Nota!25).!
!
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!reconhecido!pelo!seu!valor!atual!na!rubrica!�Provisões!-!
Pensões!e!outras!obrigações!de!prestações!definidas!pós-emprego".!Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!não!
existia!nenhum!valor!pendente!de!contribuição!para!planos!externos!de!contribuição!definida.!
 

2.15. Provisões e contingências!
!
A!Sociedade!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.!
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As!obrigações!contingentes!são!qualificadas!como!prováveis!quando!existe!maior!probabilidade!de!que!ocorram!
do!que!o!contrário,!possíveis!quando!existe!menor!probabilidade!de!que!ocorram!do!que!o!contrário!e!remotas!
quando!o!seu!surgimento!é!extremamente!raro.!
!
A!Sociedade!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.!
!
As!provisões!são!quantificadas!tendo!em!consideração!a!melhor!informação!disponível!sobre!as!consequências!da!
ocorrência!que!as!originam!e!são!estimadas!em!cada!fecho!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.!
!
No!encerramento!do!exercício!de!2020,! encontravam-se! em! curso! vários!processos! judiciais! e! reclamações! contra!a!
Sociedade!com!origem!no!desenvolvimento!habitual!das!suas!atividades.!Tanto!os!consultores! jurídicos!da!Sociedade!
como!os!seus!Administradores!entendem!que!a!conclusão!destes!procedimentos!e!reclamações!não!produzirá!um!efeito!
significativo,!adicional,!se!for!o!caso,!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!2020!
e!2019,!a!Sociedade!não!apresenta!saldos!significativos!denominados!em!"moeda!estrangeira�.!
!
2.17 Impacto da primeira aplicação da Circular 4/2019 do Banco de Espanha!
!
Em!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!confidencial,!e!modelos!de!demonstrações!financeiras.!
!
A!Circular!4/2017,!de!27!de!novembro,!do!Banco!de!Espanha!adapta!o!regime!contabilístico!das!instituições!de!
crédito! espanholas! às! alterações! no! sistema! contabilístico! europeu! decorrentes! da! adoção! das! Normas!
Internacionais!de!Informação!Financeira,!adotadas!pela!União!Europeia!(IFRS)!emitidas!desde!a!Circular!4/2004,!
de!22!de!dezembro,!do!Banco!de!Espanha!e!as!suas!posteriores!alterações.!
!
Em!particular,!as!Circulares!4/2017!e!4/2019!abordam!a!adaptação!à!IFRS!9!"Instrumentos!Financeiros"!e,!por!
conseguinte,!introduzem!alterações!relativamente!às!normas!anteriores!em!matéria!de!classificação,!valorização!
e!reconhecimento!dos:!ativos!financeiros!e!passivos!financeiros,!com!os!seguintes!aspetos!principais:!
!
�! Estabelece!três!categorias!de!avaliação!principais!para!os!ativos!financeiros:!custo!amortizado,!ao!justo!valor!
através!de!resultados!e!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!integral.!A!base!para!a!classificação!depende!
do!modelo!de!negócio!da!entidade!para!cada!carteira!e!das!características!dos!fluxos!de!caixa!contratuais!do!ativo!
financeiro.! Os! investimentos! em! instrumentos! de! capital! devem! ser! mensurados! ao! valor! justo! através! de!
resultados! com! a! opção! irrevogável! no! início! para! apresentar! alterações! ao! justo! valor! através! de! outro!
rendimento! integral,!desde!que!o! instrumento!não! seja!detido!para!negociação.! Se!o! instrumento!de! capital!é!
detido!para!negociação,!as!alterações!no!valor!justo!são!apresentadas!em!resultados.!
!
No!que!diz!respeito!aos!modelos!de!negócio,!a!norma!define!três!tipos,!dependendo!da!forma!como!a!entidade!
pretende!rentabilizar!e!gerir!estes!ativos!financeiros:!Modelo!de!negócio!para!obter!fluxos!contratuais!(ou!modelo!
tradicional);!Modelo! de! negócio! para! obter! fluxos! contratuais! ou! para! vender! (modelo!misto);! ou!Modelo! de!
negócio! para! obter! mais-valias! com! as! vendas! (modelo! de! negociação).! O! modelo! tradicional! resulta! numa!
classificação!ao!custo!amortizado!e!o!modelo!misto!numa!classificação!ao!justo!valor!através!de!outro!rendimento!
integral,!desde!que!em!ambos!os!casos!sejam!cumpridos!os!critérios!de!fluxo!de!caixa!descritos!abaixo.!
Relativamente!ao!critério!de!fluxo!de!caixa!para!ativos!financeiros,!a!norma!exige!que,!para!que!tais!ativos!sejam!
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mensurados! ao! custo! amortizado! ou! ao! justo! valor! através! de! outro! rendimento! integral,! os! fluxos! de! caixa!
contratuais! devem! ser! exclusivamente! pagamentos! de! capital! e! juros.! Entende-se!por! capital! o! justo! valor! da!
contrapartida!dada!na!origem!e!juros,!compensação!pelo!valor!temporal!do!dinheiro,!custos!de!financiamento!e!
liquidez,!custo!do!risco!e!a!margem!que!a!entidade!deseja!alcançar.!
!
Em!relação!aos!passivos!financeiros,!não!supõe!alterações!relativas!à!classificação!e!valorização,!exceto!no!que!diz!
respeito!ao!reconhecimento!de!alterações!no!risco!de!crédito!próprio!através!de!outro!rendimento!integral!para!
passivos!designados!ao!justo!valor!através!de!resultados.!
!
�! A!norma!introduz!um!novo!modelo!de!perdas!por!imparidade,!o!modelo!de!perdas!por!imparidade!esperadas,!que!
substitui!o!modelo!de!perdas!por!imparidade!incorridas!do!anterior!regulamento!contabilístico!do!Banco!de!Espanha!e!
resulta!no!reconhecimento!precoce!de!perdas!que!difere!da!prática!anterior.!
!
Substancialmente,! as! operações,! após! reconhecimento! inicial,! são! classificadas! como! "Fase! 1"! ou! "risco! normal"! e!
incorporam!o!reconhecimento!das!perdas!esperadas!durante!os!12!meses!seguintes.!Se!houver!um!aumento!significativo!
do!risco!de!incumprimento!em!relação!ao!risco!existente!no!momento!da!origem!da!operação,!estes!são!classificados!na!
"Fase!2"!ou!"risco!normal!sob!vigilância!especial",!e!o!reconhecimento!das!perdas!esperadas!é!aumentado!para!o!prazo!
correspondente!ao!vencimento! residual!da!operação,! tendo!em!conta!quaisquer!opções!de!extensão!que!possam!ser!
exercidas.!Finalmente,!no!caso!das!operações!com!imparidade,!ou!seja,!aquelas!em!que!não!se!espera!que!o!investimento!
inicial!seja!recuperado!tendo!em!conta!o!valor!temporal!do!dinheiro,!são!classificadas!na!"Fase!3"!ou!"risco!duvidoso"!e!
a! perda! esperada! é! reconhecida! no! vencimento! residual! das! operações.! Além! disso,! são! reconhecidos! juros! sobre!
operações!com!imparidade!com!base!no!seu!valor!contabilístico!líquido!de!provisões,!em!vez!do!montante!bruto!antes!
das!provisões.!
!
�! A!Entidade!optou!por!manter!a!contabilidade!de!cobertura!dos!anteriores!regulamentos!contabilísticos!do!
Banco!de!Espanha!até!que!os!novos!regulamentos!de!macro-coberturas!sejam!emitidos!e,!por!conseguinte,!não!
sofreu!qualquer!impacto!nesta!frente.!Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!a!Entidade!não!dispõe!de!derivados!de!
cobertura.!
!
Em!conformidade!com!a!Nota!1.2,!a!Sociedade!faz!parte!do!Grupo!Bankinter,!cuja!empresa-mãe!é!o!Bankinter,!S.A.,!que!
elabora!demonstrações!financeiras!consolidadas.!O!Grupo!desenvolveu,!no!exercício!de!2017,!um!processo!de!adaptação!
à! Circular! 4/2017! do! Banco! de! Espanha,! na! qual,! entre! outros,! foram! desenvolvidos! alguns! aspetos! críticos! para! a!
primeira!aplicação!desta!norma!em!1!de!janeiro!de!2018.!Por!seu!turno,!com!a!entrada!em!vigor!da!Circular!4/2019,!de!
Banco!de!Espanha,!a!Sociedade!desenvolveu!um!processo!de!adaptação!semelhante!ao!levado!a!cabo!pelo!Grupo!em!1!de!
janeiro!de!2018,!para!a!primeira!aplicação!da!Circular!4/2017,!do!Banco!de!Espanha.!
!
As!notas!2!e!16!fornecem!uma!discriminação!adicional!de!informação!sobre!as!políticas!contabilísticas!e!de!gestão!
de!risco!atualizadas!em!resultado!da!entrada!em!vigor!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha.!
!
Segue-se!uma!repartição!do! impacto!quantitativo!resumido!à!data!de!entrada!em!vigor!da!Circular!4/2019!do!
Banco!de!Espanha:!

! Milhares!de!

Aumento!líquido!das!provisões:! 4.564!
do!qual,!impacto!em!reservas! 2.286!
do!qual,!imposto!corrente!do!exercício!(Espanha)! 2.105!
do!qual,!imposto!diferido!líquido!(Portugal)! 173!

!
Em!1!de!janeiro!de!2020,!a!Sociedade!registou!provisões!líquidas!adicionais!por!risco!de!crédito!no!montante!de!
4.564!milhares!de!euros,!dos!quais!3.794!milhares!de!euros!dizem!respeito!a!dotações!líquidas!para!a!carteira!em!
Espanha!e!770!milhares!de!euros!a!dotações!líquidas!para!a!carteira!da!sucursal!em!Portugal.!

 !
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Na!sequência!da!entrada!em!vigor!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha,!e!da!equiparação!das!instituições!
financeiras!de! crédito!a! instituições!de!crédito,!a!Sociedade!está! sujeita!à!alteração! introduzida!no!artigo!9!do!
Regulamento!do!Imposto!sobre!as!Sociedades!(pelo!Decreto!Real!683/2017,!de!30!de!junho),!que!estabelece!o!
tratamento!fiscal!da!cobertura!de!riscos!pelas!instituições!de!crédito!para!a!adaptar!ao!novo!Anexo!9!da!Circular!
4/2017!do!Banco!de!Espanha.!
!
No!que!diz!respeito!à!carteira!de!risco!de!crédito!em!Espanha,!em!resultado!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019!do!
Banco!de!Espanha,!a!Sociedade!registou!dotações!adicionais!por!risco!de!crédito!associadas!a!exposições!classificadas!
como!Fase!3!e!Fase!2!no!montante!de!8.749!milhares!de!euros!e!8.177!milhares!de!euros,!respetivamente,!e!liberações!
associadas!a!exposições!classificadas!como!Fase!1!no!montante!de!13.132!milhares!de!euros.!
!
De!acordo!com!a!Disposição!Transitória!Trigésima!Nona!da!Lei!relativa!ao!imposto!sobre!as!sociedades,!os!débitos!e!
créditos!em!contas!de!reserva,!que!são!considerados!despesas!ou!receitas,!respetivamente,!na!medida!em!que!tenham!
efeitos!fiscais!de!acordo!com!as!disposições!desta!Lei,!em!resultado!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2017!do!Banco!
de!Espanha,!serão!incluídos!em!partes!iguais!na!base!tributável!correspondente!a!cada!um!dos!três!primeiros!períodos!
fiscais!com!início!em!ou!após!1!de!janeiro!de!2018,!sem!que!as!disposições!do!artigo!130!desta!Lei!sejam!aplicáveis!em!
resultado!de!tal!inclusão.!A!este!respeito,!a!Sociedade!entende!que,!na!medida!em!que!a!Disposição!Transitória!estabelece!
que!a!integração!na!base!tributária!dos!débitos!e!créditos!deve!ser!feita!em!partes!iguais!em!cada!um!dos!três!primeiros!
períodos! fiscais! com! início! a!partir! de! 1! de! janeiro! de! 2018,! esta! Disposição! Transitória!não! é! aplicável! à! primeira!
aplicação!da!Circular!4/2019,!o!que!significa!que!os!débitos!e!créditos!com!efeitos!fiscais!dela!decorrentes!devem!ser!
integrados!na!totalidade!na!base!tributária!do!exercício!de!2020,!conforme!estabelecido!no!artigo!11.3.2!da!Lei!relativa!
ao!imposto!sobre!as!sociedades.!
!
Em!resultado!do!acima!exposto,!em!31!de!dezembro!de!2020,!a!Sociedade!reconheceu!o!impacto!fiscal!associado!
à!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha!sobre!a!carteira!de!crédito!de!Espanha,!a!título!de!
despesa!pelo!imposto!sobre!as!sociedades!do!exercício!no!valor!de!2.105!milhares!de!euros!(ver!Nota!14).!
!
Segue-se!uma!descrição!da!conciliação!entre!o!balanço!de!encerramento!a!31!de!dezembro!de!2019!ao!abrigo!da!Circular!
4/!2004!(e!das!suas!alterações!subsequentes)!do!Banco!de!Espanha!e!o!balanço!de!abertura!a!1!de!janeiro!de!2020!ao!
abrigo!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha!e!o!impacto!das!reclassificações!e!alterações!nas!estimativas!associadas!
à!primeira!aplicação!da!nova!Circular,!bem!como!uma!explicação!das!razões!para!as!principais!reclassificações:!

 !
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Milhões de euros (Circular 4/2004 do 
Banco de Espanha e alterações 

subsequentes)!

Circular 4/2019 do Banco de Espanha!

Classificação! Avaliação! Valor 
contabilísti

co!

Classificação! Avaliação! Reclassificação! Classificação, 
medição e 

imparidade de 
instrumentos 

financeiros!

Valor 
contabilístico!

ATIVO! ATIVO!
Carteira de crédito! 2.293.320! ! ! ! ! 2.288.756!
Depósitos!em!
instituições!de!
crédito!

Custo!
amortizado!

9.967! Numerário, saldos 
de caixa em 
bancos centrais e 
outros depósitos à 
ordem!

Custo!
amortizado!

9.967! ! 9.967!

Créditos!a!clientes! Custo!
amortizado!

2.283.353! Ativos financeiros 
a custo 
amortizado!

Custo!
amortizado!

2.283.353! (1.213)! 2.282.140!

Participações!

Justo!valor!
através!de!
resultados!

60! Investimentos em 
subsidiárias, 
empreendimentos 
conjuntos e 
associadas!

Justo!valor!
através!de!
resultados!

60! ! 60!

Ativo tangível! -! 27! Ativos tangíveis! -! 27! -! 27!

Ativo intangível!
-! 3.236! Ativos!

intangíveis!
-! 3.236! -! 3.236!

Ativos por 
impostos!

-! 13.248! Ativos por 
impostos!

-! 13.248! 1.311! 14.559!

Restantes 
ativos!

'! 8.889! Outros ativos! 8.889! -! 8.889!

!
PASSIVO! PASSIVO!
Passivos 
financeiros a 
custo 
amortizado!

Custo!
amortizado!

2.033.261! Passivos 
financeiros a 
custo amortizado!

Custo!
amortizado!

2.033.261! -! 2.033.261!

Provisões! -! 3,385! Provisões! -! 3.385! 3.351! 6.736!
Passivos por 
impostos!

�! 33.951! Passivos por 
impostos!

-! 33.951! -! 38.048!

Restantes 
passivos!

-! 23.763! Outros passivos! -! 23.763! -! 23.763!

! ! ! ! ! ! ! !
CAPITAIS PRÓPRIOS! CAPITAIS PRÓPRIOS!
Lucros retidos 
(Reservas)!

! 127.700! Lucros retidos 
(Reservas)!

! 127.700! (3.253)! 124.447!
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O!novo!modelo!de!imparidade!baseado!em!perdas!de!crédito!previstas!resultou!num!aumento!das!provisões!da!
carteira!de!crédito.!
!
A!Sociedade!não!sofreu!alterações!em!passivos!financeiros,!ao!não!contar!com!passivos!mensurados!ao!justo!
valor!através!de!resultados!
!
A!seguir!é!possível!ver,!à!data!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019,!do!Banco!de!Espanha,!a!distribuição!da!
carteira!de!ativos!a!custo!amortizado!-!Empréstimos!e!adiantamentos!e!a!carteira!de!avales!repartida!por!cada!
uma!das!fases:!
!

Empréstimos e adiantamentos (milhares de euros)! 01/01/2020!
 
Fase 1!

!

Quantia!escriturada!(bruta)!(*)! 2.237.830!
Correções!de!valor!por!deterioração!(**)! 25.551!
Quantia!escriturada!(líquida)! 2.212.279!
 
Fase 2!

!

Quantia!escriturada!(bruta)!(*)! 40.306!
Correções!de!valor!por!deterioração!(**)! 17.689!
Quantia!escriturada!(líquida)! 22.617!
 
Fase 3!

!

Quantia!escriturada!(bruta)!(*)! 129.180!
Correções!de!valor!por!deterioração!(**)! 85!289!
Quantia!escriturada!(líquida)! 43.891!

 
Total!

!

Quantia!escriturada!(bruta)!(*)! 2.407.315!
Correções!de!valor!por!deterioração!(**)! 128.527!
Quantia!escriturada!(líquida)! 2.278.788!

!
(*)!Os!montantes!brutos!apresentados!na!tabela!acima!incluem!os!juros!apurados!e!as!comissões.!
!
(**)!Os!montantes!das!correções!de!valor!por!deterioração!incluem!o!desconto!na!aquisição!de!ativos!
adquiridos.!
!

3.  Lucro por ação 
!
Os!lucros!por!ação!são!calculados!dividindo!o!lucro!líquido!atribuível!à!Sociedade!pelo!número!médio!ponderado!
de!ações!ordinárias!em!circulação!durante!o!exercício,!excluindo,!quando!aplicável,!as!ações!próprias!adquiridas!
pela!Sociedade.!Nos!exercícios!de!2020!e!2019,!o!lucro!básico!por!ação!é!o!seguinte:!
!

! 2020! 2019!

Lucro!do!exercício!(milhares!de!euros)!

Número!médio!de!ações!(milhares!de!ações)!!

Lucro!básico!por!ação!(euros)!

19.291!

1.300!

14.84!

79.074!

1.300!

60.83!

!
A!Sociedade!não!tem!instrumentos!que!produzam!um!efeito!de!diluição!no!número!de!ações,!pelo!que!o!resultado!
básico!por!ação!coincide!com!o!resultado!diluído!por!ação.!

 !
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4.  Distribuição dos resultados da Sociedade!
!
A! proposta! de! distribuição! do! resultado! líquido! da! Sociedade! do! exercício! de! 2020! que! o! Conselho! de!
Administração! proporá! à! Assembleia! Geral! de! Acionistas! para! sua! aprovação,! em! conjunto! com! a! proposta!
aprovada!de!distribuição!do!resultado!do!exercício!de!2019,!é!a!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Reserva!legal! -! -!
Reservas!voluntárias! 14.290! 36.718!
Dividendos!por!conta! 5.000! 42.356!

Resultado do exercício! 19.290! 79.074!

 

5. Remuneração do Conselho de Administração e do pessoal-chave da Direção  
 
Remuneração do Conselho de Administração 
!
O!Conselho!de!Administração!da!Sociedade!não!recebeu!qualquer!remuneração!a!título!de!salário!durante!os!exercícios!
de!2020!e!2019.!Durante!o!exercício!de!2020,!a!Sociedade!pagou!46!milhares!de!euros!ao!seu!administrador!independente!
Sr.!Mario!Armero!Montes! (26!milhares!de!euros!no!exercício!de!2019)!e!46!milhares!de!euros!ao!seu!administrador!
independente!Sr.!Gustavo!Alejandro!García!Brusilovsky!(29!milhares!de!euros!no!exercício!de!2019),!a!título!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!7!pessoas,!que!são!os!membros!do!Comité!de!Direção!e!o!responsável!pela!sucursal!em!Portugal!(8!
membros!em!31!de!dezembro!de!2019).!
!
No!quadro!seguinte!é!apresentada!a!remuneração!apurada!pelo!pessoal-chave!da!Direção!da!Sociedade,!na!sua!
qualidade!de!diretores!correspondentes!aos!exercícios!de!2020!e!2019:!
!
!

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!

! 2020! 2019! 2020! 2019! 2020! 2019! 2020! 2019! 2020! 2019! 2020! 2019!!

Pessoal-
chave!da!
Direção!e!
Administr
ador!-!
Diretor-
Geral!

880! 1.308! 5! 7! -! -! -! -! -! -! 891! 1.315!
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Detalhe de participações em sociedades com atividades similares e realização por conta própria ou alheia 

de atividades similares por parte dos Administradores 

!
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. Numerário, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem!
!
Esta! rubrica! inclui! saldos!de! caixa!e! saldos!detidos!no!Banco!de!Espanha,!em!outros!bancos! centrais! e!outros!
depósitos!à!ordem.!O!detalhe!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!é!o!seguinte:!
!

!
! 31-12-20! 31-12-19 (*)!
Numerário! -! -!
Saldos!de!caixa!em!bancos!centrais! -! -!
Banco!de!Espanha! -! -!
Outros!bancos!centrais! -! -!

Outros!depósitos!à!ordem! 17.672! 9.967!
Dos!quais!geridos!como!caixa!
!

17.672! 9.967!

! 17.672! 9.967!
Em!euros! 17.672! 9.967!
Em!moeda!estrangeira! -! -!
! 17.672! 9.967!

!
(*)!Corresponde!a!saldos!classificados!na!rubrica!do!balanço!"Carteira!de!crédito"!ao!abrigo!da!Circular!4/2004!(Ver!Nota!2.17)!
que!mostra!a!conciliação!entre!os!saldos!em!31.12.2019!formulados!ao!abrigo!da!Circular!4/2004,!e!os!saldos!em!01.01.2020,!
após!a!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019.!

 !
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7. Ativos financeiros a custo amortizado!
!
A!seguir,!é!apresentada!uma!divisão!dos!ativos!financeiros!incluídos!nesta!categoria!em!31!de!dezembro!de!2020!
e!2019,!classificados!por!natureza:!
!

! 31-12-2020! 31-12-2019 (*)!
Empréstimos!e!adiantamentos!a!clientes:! 2.382.594! 2.411.369!
Outros!devedores!a!prazo! 1.326.710! 1.294.375!
Devedores!à!vista!e!vários! 883.893! 987.387!
Outros!ativos!financeiros! 1.104! 426!
Ativos!duvidosos!
!

170.887! 129.181!

Ajustes!por!valorização! (156.354)! (128.016)!
Perdas!por!imparidade!por!risco!de!
crédito! (149.146)! (123.963)!
Juros!apurados! (1.520)! 2.002!
Comissões!
!

(5.688)! (6.055)!

Total de empréstimos e adiantamentos a 
clientes! 2.226.244! 2.293.320!
!
Em!euros! 2.226.244! 2.293.320!
Em!moeda!estrangeira! -! -!
!
Pró-memória! -! -!
Ativos!cedidos!ou!em!garantia! -! -!

!
(*)!Não!inclui!depósitos!em!instituições!de!crédito!no!montante!de!9.967!milhares!de!euros,!que!foram!reconhecidos!na!rubrica!do!balanço!
"Créditos!a!clientes"!ao!abrigo!da!Circular!4/2004!e!foram!reclassificados!na!rubrica!"Numerário,!saldos!de!caixa!em!bancos!centrais!e!
outros!depósitos!à!ordem"!na!sequência!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019.!Ver!Nota!2.17,!onde!se!mostra!a!conciliação!dos!saldos!
em!31!de!dezembro!de!2019!formulados!ao!abrigo!da!Circular!4/2004!e!dos!saldos!em!1!de!janeiro!de!2020!após!a!primeira!aplicação!da!
Circular!4/2019.!

!
A! Nota! 16! mostra! um! detalhe! do! movimento! por! fase! (stage)! no! saldo! bruto! dos! ativos! financeiros! a! custo!
amortizado,!bem!como!no!saldo!das!provisões.!
!
Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,! todos!os!saldos!reconhecidos!nesta!rubrica!têm!como!contraparte!outros!
setores!privados,!e!não!existem!saldos!com!instituições!de!crédito!ou!autoridades!públicas.!
As! informações! sobre! o! risco! de! crédito! assumido! pela! Sociedade! em! relação! a! estes! ativos! financeiros! são!
apresentadas!na!Nota!16!e!no!Anexo!1.!Adicionalmente,!na!Nota!16!são!apresentadas!informações!relacionadas!
com!os!riscos!de!liquidez!e!mercado!assumidos!pela!Sociedade!em!relação!aos!ativos!financeiros!incluídos!nesta!
categoria.!
!
A!Nota!15! contém! certas! informações! relativas!ao! justo! valor! dos! ativos! financeiros! incluídos! nesta! categoria.!
Também!na!Nota!17!e!no!Anexo!1!sobre!o!risco!de!concentração!dos!ativos!financeiros!incluídos!nesta!categoria.!

 !
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8. Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas!
!

O!detalhe!do!saldo!deste!capítulo!nos!balanços,!tendo!em!conta!a!sociedade!que!o!origina,!é!o!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
31-12-20! 31-12-19!

Relanza!Gestión,!S.A.! 60! 60!
Avantcard,!D.A.C.! 79.796! -!
! 79.856! 60!

!
Em!18!de!dezembro! de! 2019,! a! Sociedade! e! EVO!Banco,! S.A.! (entidade!detida! a! 100%!pelo!Grupo!Bankinter)!
assinou!um!acordo!de!compra!e!venda!pelo!qual!a!Sociedade!adquire!todas!as!ações!representativas!do!capital!da!
Avantcard!D.A.C.,!partindo!do!princípio!de!que!não!existe!oposição!à!mencionada!transação!por!parte!do!Banco!
Central!da!Irlanda.!Em!1!de!abril!de!2020,!após!obter!autorização!do!Banco!Central!da!Irlanda,!a!aquisição!de!100%!
do!capital!social!da!Avantcard!D.A.C.!por!79.796!milhares!de!euros!tornou-se!efetiva.!O!objeto!social!da!Avantcard!
D.A.C.!é!o!financiamento!mediante!créditos!ao!consumo!e!cartões!de!crédito!ao!setor!retalhista!na!Irlanda.!
!
Em!15!de!dezembro!de!2008!foi!constituída,!em!conjunto!com!Bankinter,!S.A.,!a!Relanza!Gestión!S.A.,!empresa!
detida!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!dívidas,!gestão!judicial!de!processos,!informação,!promoção,!divulgação!e!venda!de!todo!o!
tipo!de!produtos!financeiros!ou!de!financiamento,!bem!como!a!gestão!mecanizada!de!processos!administrativos!e!
de!back office.!
!
Nos!exercícios!de!2020!e!2019,!não!foram!registadas!deteriorações!neste!item.!
!
Segue-se!um!detalhe!com!informações!relevantes!sobre!estas!participações:!
!
A!31!de!dezembro!de!2020!
!

Sociedade! Domicílio! Atividade! Direta! Indireta! Participação!total!
Valor!

contabilís
tico!

Demonstrações!financeiras!em!31!de!
dezembro!de!2020!(*)! Dividendos!

distribuídos!
Ativo! Passivo! FP! Resultado!

Relanza!Gestión,!
S.A.!

Avda.!de!
Bruselas!12,!
Alcobendas!
28100!

Cobrança! 99,99%! -! 99,99%! 60! 533! 104! 429! 134! 151!

Avantcard,!D.A.C!
Dublin!Rd,!Ck-!
on!Shan!non,!
Leitrim!

Cartões!e!
crédito!ao!
consumo!

100,00%! -! 100,00%! 79.796! 515.530! 457.007! 58.523! 10.827! -!

!
(*)!Não!auditados!
!

A!31!de!dezembro!de!2019!
!

Sociedade! Domicílio! Atividade! Direta! Indireta! Participação!total!
Valor!

contabilís
tico!

Demonstrações!financeiras!em!31!de!
dezembro!de!2019!(*)! Dividendos!

distribuídos!
Ativo!! Passivo! FP! Resultado!

Relanza!Gestión,!
S.A.!

Avda.!de!
Bruselas!12,!
Alcobendas!
28100!

Cobrança! 99,99%! -! 99,99%! 60! 551! 106! 445! 151! 430!

!
(*)!Não!auditados!

 !
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Durante!o!exercício!de!2020,!a!Sociedade!recebeu!dividendos!distribuídos!pela!Relanza!Gestión,!S.A.!no!valor!de!
151!milhares!de!euros!(430!milhares!de!euros!durante!o!exercício!de!2019).!
!

9. Ativos tangíveis e ativos intangíveis!
 
a) Ativos tangíveis!
!
O!detalhe!desta!rubrica!do!balanço!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!é!o!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
31-12-20! 31-12-19!

!
De!utilização!própria! 24! 27!
Mobiliário, veículos e restantes instalações! 24! 27!
! 24! 27!

!
Segue-se!um!resumo!do!ativo!tangível!e!do!seu!movimento!durante!os!exercícios!de!2020!e!2019:!
!

2020!
Milhares!de!euros!

Saldo!inicial! Adições! Baixas!e!outros! Saldo!final!
Custo:! ! ! ! !

De utilização própria;! 194! 5! -! 199!
Mobiliário, veículos e restantes instalações! 194! 5! -! 199!

 

Amortização:!
! ! ! !

De utilização própria;! 167! 8! -! 175!
Mobiliário, veículos e restantes instalações! 167! 8! -! 175!

 

Líquido:!
! ! ! !

De utilização própria;! 27! (3) -! 24!
Mobiliário, veículos e restantes instalações! 27! (3)! -! 24!

!

2019!
Milhares!de!euros!

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!
!
Durante!os!exercícios!de!2020!e!2019,!não!foram!registadas!deteriorações!do!ativo!tangível.!
!
Em!31!de!dezembro!de!2020,!existem!ativos!corpóreos!totalmente!amortizados!pelo!valor!bruto!de!161!milhares!
de!euros!(161!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019).!

 !
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b) Ativos intangíveis!
!
O!detalhe!desta!rubrica!do!balanço!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!é!o!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
31-12-20! 31-12-19!

!
Goodwill! -! -!
Outro!ativo!intangível! 3.745! 3.236!

Outro ativo intangível ativado! 2.640! 1.978!
Software em curso! 1.105! 1.258!
! 3.745! 3.236!

!

Segue-se!um!resumo!do!ativo!intangível!e!do!seu!movimento!durante!os!exercícios!de!2020!e!2019:!
!

2020!
Milhares!de!euros!

Saldo!
inicial!

Adições! Baixas!
Transferê
ncias!

Saldo!final!

Custo:! ! ! ! ! !
Outro ativo intangível! 3.528! 790! -! -! 4.318!

Outro ativo intangível ativado! 2.270! -! -! 943! 3.213!
Software em curso 
!

1.258! 790! -! (943)! 1.105!

Amortização:! ! ! ! ! !
Goodwill! -! ! ! ! !
Outro ativo intangível! 292! 281! -! -! 573!

Outro ativo intangível ativado! 292! 281! -! -! 573!
Software em curso 
!

-! -! -! -! -!

Líquido:! ! ! ! ! !
Goodwill! -! ! ! ! !
Outro ativo intangível! 3.236! 509! -! -! 3.745!

Outro ativo intangível ativado! 1.978! (281)! -! 943! 2.640!
Software em curso! 1.258! 790! -! (943)! 1.105!
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! Milhares!de!euros!
2019! Saldo!

Inicial!
Adições! Baixas!

Transferênc
ias!

Saldo!
Final!

Custo:! ! ! ! ! !
Outro ativo intangível! 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! -! -! 292!

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!

!
Durante!os!exercícios!de!2020!e!2019,!não!foram!registadas!deteriorações!do!ativo!intangível.!
!

Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!não!existiam!ativos!intangíveis!totalmente!amortizados.!
!

10. Outros ativos 
!

Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!o!saldo!incluído!na!rubrica!�Restantes!ativos'!corresponde,!principalmente,!a!
periodificações! de! despesas! antecipados! pendentes! de! vencimento! e! outros! rendimentos! por! comissões!
pendentes! de! recebimento! de! seguradoras.! Estas! receitas! e! despesas! estão! ligadas! à! comercialização! de!
empréstimos!e!cartões.!
!

11. Passivos financeiros a custo amortizado!
!
A!Nota!15!contém!certas!informações!sobre!o!justo!valor!dos!passivos!financeiros!incluídos!nesta!categoria.!A!Nota!
16!apresenta!certas!informações!sobre!o!risco!de!liquidez!e!de!mercado!dos!passivos!financeiros!incluídos!nesta!
categoria,!respetivamente.!
!
11.1. Depósitos de instituições de crédito!
!
A!composição!dos!saldos!desta!rubrica!dos!balanços!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!atendendo!à!natureza!
das!operações,!é!indicada!de!seguida:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Contas!a!prazo!!
Outras!contas!
Ajustes!por!valorização!-!Juros!apurados!

!
1.801.274!
220.532!

94!

2.014.164!
-!

63!
2.021.900! 2.014.227!

!
O!saldo!registado!na!linha!"Contas!a!prazo"!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!corresponde,!na!sua!totalidade,!
ao!financiamento!concedido!pelo!Bankinter,!S.A.!(acionista!maioritário!da!Sociedade)!(ver!Nota!27).!
!
A!taxa!de!juro!média!dos!saldos!incluídos!em!�Passivos!financeiros!a!custo!amortizado!-!Depósitos!de!instituições!
de!crédito"!durante!os!exercícios!de!2020!e!2019!foi!de!0,59%!e!0,57%!anual,!respetivamente.!
!
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!

A!taxa!de!juro!média!dos!saldos!incluídos!em!�Passivos!financeiros!a!custo!amortizado!-!Depósitos!de!instituições!
de!crédito"!durante!os!exercícios!de!2020!e!2019!foi!de!0,60%!e!0,57%!anual,!respetivamente.!
!
11.2. Outros passivos financeiros!
!
A!composição!do!saldo!desta!rubrica!dos!balanços!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!atendendo!à!sua!natureza,!
é!indicada!de!seguida:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Por natureza! ! !
Obrigações!a!pagar! 95! 169!
Contas!de!angariação! 406! 413!
Outros!itens! 15.790! 18.452!
! 16.291! 19.034!

!
!

Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!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.!
!

12. Provisões e restantes passivos!
 
12.1. Provisões!
!
A!composição!e!o!movimento!desta!rubrica!do!balanço!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!é!a!seguinte:!
!
! Total! Compromissos e 

garantias 
concedidos!

Questões 
processuais e litígios 

por impostos em 
dívida!

Outras!
provisões!

Saldo em 31-12-2018! 2.775! -! 2.769! 6!
Dotações!líquidas!do!exercício! 611! -! 611! -!
Utilização!de!fundos! -! -! -! -!
Outros!movimentos! (1)! -! (1)! -!
Saldo em 31-12-2019! 3.385! -! 3.379! 6!
Efeito!das!alterações!nas!políticas! 3.351! 3.351! -! -!
contabilísticas!(nota!2.17)!!
Saldo em 01-01-2020! 6.736! 3.351! 3.379! 6!
Dotações!líquidas!do!exercício! 47.141! 7.816! 27.903! 11.422!
Utilização!de!fundos! -! -! -! -!
Outros!movimentos! (14.820)! ! (14.820)! -!
Saldo em 31-12-2020! 39.058! 11.168! 16.462! 11.428!
!
As!rubricas!de!"Questões!processuais!e!litígios!por!impostos!em!dívida"!e!"Outras!disposições"!incluem!provisões!
constituídas! pela! Sociedade! para! cobrir! possíveis! riscos! legais! decorrentes! da! sua! atividade,! principalmente!
relacionados!com!processos!judiciais!e!reclamações!recebidas!em!relação!a!certos!produtos!comercializados!pela!
Sociedade.!

 !
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A!4!de!março!de!2020,!a!1.ª!divisão!do!Supremo!Tribunal!proferiu!a!sentença!número!149/2020!que!indeferiu!o!
recurso!interposto!pela!Wizink!Bank,!S.A.!contra!uma!sentença!que!tinha!declarado!nulo!um!contrato!de!crédito!
revolving!por!se!considerar!usurário!o!juro!remuneratório.!A!Direção!e!os!Administradores!da!Entidade!avaliaram!
os!impactos!potenciais!da!referida!decisão!e!reviram!as!suas!estimativas!no!encerramento!do!exercício!de!2020!
em!relação!às!disposições!tomadas!para!o!efeito,!considerando!que!cobrem!adequadamente!os!riscos!decorrentes!
da! referida! decisão.! A! Sociedade! regista! as! provisões! associadas! a! esta! contingência! nas! rubricas! "Questões!
processuais! e! litígios! por! impostos! em!dívida"! ou! "Outras! Provisões",! dependendo! se! a! reclamação! tiver! sido!
apresentada!pelo!cliente.!
 

12.2. Outros passivos!
!
A!composição!dos!saldos!desta!rubrica!nos!balanços!a!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!é!a!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Despesas!vencidas!não!pagas!!

Outros!

!

20.560!

7.576!

!

18.047!

5.716!

28.136! 23.763!
!

O! saldo! registado! na! linha! 'Despesas! vencidas! não! pagas"! reflete! as! periodificações! de! despesas! gerais,!
principalmente!vinculado!à!atividade!comercial!de!captação!de!novos!clientes,!durante!o!presente!exercício,!cujo!
pagamento!está!previsto!para!exercícios!posteriores.!
!

13.  Fundos próprios  
 
a)  Capital Social!
!
O!capital!social!da!Sociedade!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!era!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!
2020! 2019!

!
Bankinter!S.A.! 1.299.999! 1.299.999!
Hispamarket!S.A.! 1! 1!
! 1.300.000! 1.300.000!

 
b) Prémio de emissão!

!

Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!o!montante!do!prémio!de!emissão!ascendia!a!20.937!milhares!de!euros.!Esta!
reserva!é!de!livre!disposição!
!
c) 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!2020!e!2019,!a!reserva!legal!
ascendia!a!8.813!milhares!de!euros,!e!estava!totalmente!constituída.!
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14. Situação fiscal!

!
No!final!de!2000,!o!principal!acionista!da!Sociedade,!o!Bankinter,!S.A.,!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,!S.A.!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!2020!e!2019,!é!apresentado!a!seguir:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

 
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!IRS!

!
!

546! 706!
546! 706!

!
!

15.732!
105!
188!

33.565!
94!
190!

16.025! 33.849!
!
A!despesa!do!Imposto!sobre!Sociedades!dos!exercícios!de!2020!e!2019!é!calculada!do!seguinte!modo:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

!
Efeito!fiscal!derivado!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2019! 2.105!

!
-!

(Nota!2.17)! ! !
Imposto!corrente!do!exercício! 15.732! 33.565!

Imposto!diferido!do!exercício! (10.041)! (262)!

Ajustes!obrigatórios!de!exercícios!anteriores! 22! (10)!

Total de despesa por imposto! 7.818! 33.293!

!
A!Sociedade!registou!a!título!de!despesa!pelo!imposto!sobre!as!sociedades!do!exercício!um!valor!de!2.105!milhares!
de!euros!correspondente!ao!efeito!fiscal!da!primeira!implementação!da!Circular!4/2019!do!Banco!de!Espanha,!
uma!vez!que!a!Sociedade!entende!que!não!lhe!é!aplicável!a!Disposição!Transitória!Trigésima!Nona!da!Lei!relativa!
ao!imposto!sobre!as!sociedades,!segundo!a!qual!os!débitos!e!créditos!em!contas!de!reserva,!que!são!considerados!
despesas!ou!rendimentos,!respetivamente,!na!medida!em!que!tenham!efeitos!fiscais!de!acordo!com!as!disposições!
desta!Lei,!como!consequência!da!primeira!aplicação!da!Circular!4/2017,!do!Banco!de!Espanha,!serão!incluídos!em!
partes!iguais!na!base!tributável!correspondente!a!cada!um!dos!três!primeiros!períodos!fiscais!com!início!em!ou!
após!1!de! janeiro!de!2018.!Consequentemente,!os!débitos!e!créditos!com!efeitos! fiscais!derivados!da!primeira!
aplicação!da!Circular!4/2019,!do!Banco!de!Espanha,!devem!ser! integrados!na! totalidade!na!base! tributária!do!
exercício!de!2020,!conforme!estabelecido!no!artigo!11.3.2!da!Lei!relativa!ao!imposto!sobre!as!sociedades.!
!
A! rubrica! Ajustes! impositivos! de! exercícios! anteriores! reflete,! em! 31! de! dezembro! de! 2020,! ajustes! sobre! as!
liquidações!do!imposto!de!sociedades,!apresentadas!em!exercícios!anteriores!em!Espanha!e!Portugal,!pelo!valor!
de!22!milhares!de!euros!(-10!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019).!
A!conciliação!entre!as!receitas!e!despesas!do!exercício!e!a!base!tributável!de!Imposto!sobre!Sociedades!é!a!seguinte:!
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!
Exercício!de!2020:!
!
!

Conta!de!
resultados!

Receitas!e!despesas!
imputadas!

diretamente!aos!
capitais!próprios!

Reservas! Total 

Saldo!de!receitas!e!despesas!do!exercício! -! -! -! 19.290 

! (A)*! (D)**! (A)*! (D)**! (A)*! (D)**!  

Imposto!sobre!Sociedades! -! -! -! -! -! -! 7.818 

Débitos!e!créditos!em!reservas!decorrentes!
da! primeira! aplicação! da! Circular! 4/2019,!
com!efeito!fiscal!(Nota!2.17)!

-! -! -! -! 1.733! (8.749)! (7.016) 

Diferenças!permanentes! 6! (5.749)! -! -! -! -! (5.743) 

Diferenças!temporárias:!com!origem!no!
exercício!

33.472! (68)! -! -! -! -! 33.404 

Compensação!de!bases!tributáveis!
negativas!de!exercícios!anteriores!

!
- 

Base!tributável!(resultado!fiscal)! ! 47.753 

(*)!Aumentos!!
(**)!Diminuições!
!
Exercício!de!2019:!
!
!

Conta!de!
resultados!

Receitas!e!despesas!
imputadas!diretamente!
aos!capitais!próprios!

Reservas! Total!

!

Saldo!de!receitas!e!despesas!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!

 !
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A!despesa!por!imposto!sobre!resultados!dos!exercícios!de!2020!e!2019!foi!calculada!da!seguinte!forma:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

!
Resultado!contabilístico!antes!de!impostos! 27.108! 112.367!

Diferenças!permanentes! (5.743)! (3.561)!

! 21.365! 108.806!

!
Despesa!correspondente!ao!exercício!(Espanha)!(Quota!de!30%)! 6.410! 32.642!

Despesa!correspondente!ao!exercício!(sucursal!em!Portugal)! 1.386! 661!

Deduções! -! -!

Ajustes!obrigatórios!de!exercícios!anteriores! 22! (10)!

Despesa por Imposto de Sociedades! 7.818! 33.293!

!
É!apresentado!a!seguir!o!cálculo!da!quota!do!imposto!sobre!resultados!para!os!exercícios!de!2020!e!2019:!
!

! Milhares!de!euros!

! 2020! 2019!

Quota!total!30%! 8.133! 33.710!

Efeito!de!diferenças!permanentes! (1.723)! (1.068)!

Despesa!por!imposto!da!sucursal!em!
Portugal!

1.386! 661!

Deduções! -! -!

Quota líquida! 7.796! 33.303!

Efeito!das!diferenças!temporárias! 10.041! 262!

Efeito!fiscal!derivado!da!primeira!aplicação!
da!Circular!4/2019!(Nota!2.17)!

(2.105)! -!

Quota do Imposto sobre Resultados! 15.732! 33.565!
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Ao! abrigo! da! normativa! fiscal! vigente,! nos! exercícios! de! 2020! e! 2019! surgiram! determinadas! diferenças!
temporárias!que!devem!ser!tidas!em!conta!no!momento!de!quantificar!a!despesa!correspondente!do!imposto!sobre!
resultados.!As!origens!dos!impostos!diferidos!registados!nos!balanços!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!são!as!
seguintes:!
!

! Milhares!de!euros!
Impostos diferidos devedores com origem em:! 2020! 2019!

!
Impostos!antecipados!por!diferenças!de!imputação!temporária!de!receitas!
e!despesas!para!efeitos!contabilísticos!e!fiscais:!

Por!perdas!por!deterioração!contabilizadas!sobre!ativos!financeiros! 13.306! 11.293!
Por!provisões!para!riscos!legais! 8.011! -!
Impostos! antecipados! por! diferenças! de! imputação! temporal! da!
sucursal!em!Portugal! 822! 472!

Outros!itens! 774! 777!
! 22.913! 12.542!

!
É!apresentado!a!seguir!o!movimento!verificado!nos!impostos!diferidos!devedores!contabilizados!pela!Sociedade!
nos!exercícios!de!2020!e!2019:!
!

Impostos diferidos devedores!

Milhares!de!euros!

2020! 2019!

 
Saldo no início do exercício! 12.542! 12.280!

Com!débito/crédito!na!conta!de!resultados! 10.041! 262!

Impostos diferidos com origem no exercício! 10.041! 262!

Reversão de impostos diferidos registados em exercícios! -! -!

Com!débito/crédito!em!reservas! 330! -!

Efeito fiscal Primeira aplicação C 4/2019 (Portugal)! 330! -!

Outros!itens! -! -!

Saldo no encerramento do exercício! 22.913! 12.542!

!
Em!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!
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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.!
!
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.!
!

15. Justo valor de ativos e passivos!
!
É!apresentada!a!seguir,!para!os!elementos!mais!significativos!do!ativo!e!do!passivo!não!mensurados!ao!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.!
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2020:!
!

! Milhares!de!euros!
! Valor!

contabilístico! Justo!valor!
Hierarquia!

Técnicas!de!
valorização! Principais!inputs!!

 
Ativo!

! ! ! ! !

Numerário,!saldos!de!caixa!em!
bancos!centrais!e!outros!depósitos!à!
ordem!

17.672! 17.672! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Ativos!financeiros!a!custo!
amortizado!

! !
! ! !

Empréstimos!e!adiantamentos!-!
instituições!de!crédito!

2.226.244! 2.618.730! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Passivo!
Passivos!financeiros!a custo!
amortizado!

! !
! !

!

Depósitos!de!instituições!de!crédito! 2.021.900! 2.030.525! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Outros!passivos!financeiros! 16.291! 16.291! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!
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Saldos!a!31!de!dezembro!de!2019:!
!
! Milhares!de!euros!
! Valor!

contabilístico! Justo!valor!
Hierarquia!

Técnicas!de!
valorização!

!
! Principais!inputs!
 
Ativo!
Carteira!de!crédito!

! ! ! ! !

Depósitos!em!instituições!de!crédito! 9.967! 9.971! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Créditos!a!clientes! 2.283.353! 2.704.791! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Passivo!
Passivos!financeiros!a!custo!
amortizado!

! ! ! ! !

Depósitos!de!instituições!de!crédito! 2.014.227! 2.029.812! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

Outros!passivos!financeiros! 19.034! 19.034! Nível!2!
Valor!

presente!

Cash!flows!esperados!
descontados!com!a!curva!de!
mercado!

!
A!hierarquia!"Nível!1"!recolhe!dados!para!instrumentos!financeiros!cujos!justos!valores!são!derivados!de!preços!
cotados! em!mercados! ativos! para! o!mesmo! instrumento,! ou! seja,! não!modificados! ou! rearranjados! de! forma!
diferente.!A!hierarquia!"Nível!2"!inclui!inputs!para!instrumentos!financeiros!cujos!justos!valores!são!derivados!de!
preços! cotados! em!mercados!ativos!para! instrumentos! semelhantes! ou!outras! técnicas!de! valorização!em!que!
todos!os!inputs!significativos!se!baseiam!em!dados!de!mercado!observáveis.!A!hierarquia!"Nível!3"!recolhe!dados!
para! instrumentos! financeiros! cujos! justos! valores! são! derivados! de! técnicas! de! valorização! em! que! algumas!
entradas!significativas!não!se!baseiam!em!dados!de!mercado!observáveis.!
!
Determinados! instrumentos!de!capital!próprio!são!avaliados!pelo!custo!porque!o!seu! justo!valor!não!pode!ser!
estimado!de!forma!fiável.!A!falta!de!fiabilidade!de!uma!estimativa!de!justo!valor!deve-se!à!amplitude!da!sua!gama!
de!estimativas!e!à!impossibilidade!de!avaliar!razoavelmente!as!probabilidades!de!cada!estimativa!na!gama.!
!
O!justo!valor!dos!instrumentos!financeiros!derivados!de!modelos!internos!tem!em!conta!os!termos!dos!contratos!
e!os!dados!observáveis!do!mercado,!incluindo!taxas!de!juro,!risco!de!crédito,!taxas!de!câmbio,!preços!de!ações,!
volatilidades,!etc.!Assume-se!que!os!mercados!em!que!opera!são!eficientes!e,!por!conseguinte,!os!seus!dados!são!
representativos.!Os!modelos!de!valorização!não!incorporam!subjetividades.!
!
Por!outro! lado,!em!alguns!casos!e!dada!a! complexidade!dos!produtos!valorizados,!o!preço!utilizado!é!o!preço!
publicado!pela!contraparte!em!meios!de!comunicação!oficiais!como!a!Reuters.!
!
Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!as!principais!técnicas!utilizadas!pelos!modelos!internos!para!determinar!o!
justo!valor!dos!instrumentos!financeiros!são!o!modelo!do!valor!presente!(que!desconta!os!fluxos!futuros!para!o!
presente!utilizando!as!taxas!de!juro!do!mercado).!
!
Ao!determinar!o!justo!valor!dos!investimentos!em!sociedades!dependentes,!multigrupo!ou!associadas,!a!política!
contabilística!da!entidade!é!considerar!o!investimento!como!um!todo!como!a!unidade!de!conta.!

 !
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16. 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.,!S.A.,!que!
inclui!o!nível!de!risco!pretendido!(investimento!e!morosidade!previstos,!tipologia!de!clientes,!etc.),!as!decisões!de!gestão!
do!risco:!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.!e!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!sobre!a!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,!S.A.!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.!

 
Classificação da carteira em função do risco de crédito!
!
O!risco!de!crédito!é!o!risco!mais!significativo!ao!qual!o!Grupo!está!sujeito.!Os!procedimentos!e!critérios!para!a!sua!
estimativa!são!descritos!abaixo,!começando!nesta!secção!pela!sua!classificação!e!continuando!na!secção!seguinte!
com!a!estimativa!das!perdas!de!crédito!esperadas.!
!
As!exposições!de! crédito!devem!ser!classificadas,!em!função!do!risco!de! crédito,!numa!das!categorias!a! seguir!
enumeradas:!
!
1)!! Risco! normal! (Fase! 1):! compreende! as! operações! para! as! quais! o! risco! de! crédito! não! aumentou!

significativamente!desde!o!reconhecimento! inicial.!A!cobertura!por!imparidade!será! igual!às!perdas!de!
crédito!esperadas!ao!longo!de!doze!meses.!As!receitas!de!juros!são!calculadas!através!da!aplicação!da!taxa!
de!juro!efetiva!à!quantia!escriturada!bruta!da!operação.!
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2)! Risco!normal!em!vigilância!especial!(Fase!2):!compreende!as!operações!cujo!risco!de!crédito!aumentou!
significativamente!desde!o!reconhecimento!inicial,!mas!que!não!apresentam!um!evento!de!incumprimento!
ou!imparidade.!A!cobertura!por!imparidade!será!igual!às!perdas!de!crédito!esperadas!ao!longo!da!vida!da!
operação.! As! receitas! de! juros! são! calculadas! através! da! aplicação! da! taxa! de! juro! efetiva! à! quantia!
escriturada!bruta!da!operação.!

!
3)! Risco! duvidoso! (Fase! 3):! compreende! as! operações! com! imparidade! de! crédito,! ou! seja,! aquelas! que!

apresentam!um!evento!de! incumprimento!ou! imparidade.!A! cobertura! será! igual! às!perdas!de! crédito!
esperadas!ao!longo!da!vida!da!operação.!As!receitas!de!juros!são!calculadas!aplicando!a!taxa!de!juro!efetiva!
pelo! custo! amortizado! (ou! seja,! ajustado! por! qualquer! correção! de! valor! por! deterioração)! do! ativo!
financeiro,!No!caso!de!reclassificação!destas!posições!para!a!fase!1!ou!fase!2,!a!reversão!das!coberturas!por!
imparidade! anteriormente! reconhecidas! é! registada! como! uma! libertação! de! imparidade,! e! não! como!
receitas!de!juros.!
!

Além! disso,! as! operações! de! refinanciamento,! refinanciadas! ou! reestruturadas,! são! analisadas! para!
determinar! se! devem! ser! classificadas! na! categoria! de! risco!duvidoso.! Regra! general,! são! classificadas!
como!risco!duvidoso!por!outras!razões!que!não!o!atraso!de!pagamento!as!operações!de!refinanciamento,!
refinanciadas!ou!reestruturadas!baseadas!num!plano!de!pagamento!inadequado,!ou!que!incluem!cláusulas!
contratuais!que!dilatem!o!reembolso!da!operação!através!de!pagamentos!regulares.!
!

4)! Risco!abatido:!esta!categoria! inclui! as!operações!para!as!quais!não!existe!uma!expectativa!razoável!de!
recuperação! ou! quando! a! antiguidade! do! atraso! de! pagamento! das! mesmas! excede! os! 4! anos.! A!
classificação!nesta!categoria!implicará!o!reconhecimento!em!resultados!de!perdas!pelo!valor!contabilístico!
da! operação! e! o! seu! desreconhecimento! total! do! balanço,! embora! o! Grupo! possa! tomar! as! medidas!
necessárias!para!conseguir!a!sua!cobrança!até!que!os!seus!direitos!sejam!definitivamente!extintos!pelo!
termo!do!prazo!de!prescrição,!perdão!ou!outras!causas.!

!

Os!critérios!utilizados!pelo!Banco!para!determinar!se!se!verificou!um!aumento!significativo!do!risco!podem!ser!
agrupados!em!três!categorias:!
!

� Aumento objetivo da Probabilidade de Inadimplência (PD) de!acordo!com!as!estimativas!fornecidas!
pelos! modelos! de! provisões! numa! base! diária.! Uma! vez! identificado! este! aumento! objetivo! da! PD,!
dependendo!do!significado!da!operação!e!da!classificação!do!cliente,!determina-se!se!a!reclassificação!
para!Vigilância!Especial!(Fase!2)!é!automática!ou,!pelo!contrário,!requer!a!ratificação!ou!refutação!por!
um!analista!especializado.!

!

�! Avaliação de peritos:! Além! disso,! pode! ocorrer! uma! reclassificação! por! critérios! de! peritos! se! for!
observada!uma!situação!que!possa!levar!à!conclusão!da!existência!de!um!aumento!significativo!do!risco.!
Para!este!efeito,!existe!um!sistema!de!alerta!que!contribui!para!a!identificação!precoce!de!tais!situações,!
bem!como!um!procedimento!estabelecido!para!a!avaliação!por!peritos!do!aumento!significativo!do!risco!
que!inclui,!entre!outros,!os!seguintes!indicadores:!

!
o Alterações!do!ambiente!económico!ou!regulamentar!ou!das!condições!de!mercado!aos!quais!o!

cliente!possa!ser!particularmente!sensível;!
o Deterioração! da! estrutura! económica! e! financeira! do! cliente! (rendimentos,! níveis! de!

endividamento,!margens,!fluxos!de!caixa,!rácios!do!serviço!da!dívida,!etc.;.!!
o Riscos!tecnológicos;!
o Litígios!pendentes;!
o Pré-concurso!de!credores;!
o Diminuição!significativa!da!classificação!interna!e/ou!externa;!
o Deterioração!significativa!dos!indicadores!de!mercado;!!
o Renúncias,!violação!de!convénios,!"standstill",!etc.!;!
o Possíveis!efeitos!de!contágio;!
o Incumprimentos!de!pagamento!em!outras!exposições.!

!
Estes! indicadores! cumprem! as! diretrizes! estabelecidas! nas! normas! IFRS9,! a! EBA! -! Guidelines! on!
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accounting!for!expected!credit!losses!ou!o!Anexo!9!da!Circular!4/2017!do!Banco!de!Espanha.!
!

�! Backstops:!De!forma!subsidiária,!são!considerados!os!seguintes!critérios!adicionais.!
!

o A!reestruturação!ou!refinanciamento!das!exposições!constitui!um!critério!objetivo!para!um!aumento!
significativo!do!risco!e,!como!tal,!a!sua!reclassificação!para!a!Fase!2,!desde!que!não!seja!observada!
qualquer!imparidade.!

o Além!disso,!em!geral,!a!Sociedade!acrescenta!a!acumulação!de!mais!de!65!dias!de!não!pagamento!
como! critério! objetivo! adicional! de! aumento! significativo! do! risco,! em! cartões! de! crédito!
principalmente! com!domiciliação! externa.! A! refutação! do! critério! geral! estabelecido! no!parágrafo!
5.5.11!da! IFRS!9! relativamente!à!presunção!de!um!aumento! significativo!do! risco!quando!um!não!
pagamento!tem!mais!de!30!dias!responde!ao!exemplo!estabelecido!no!parágrafo!B5.5.20!da!mesma!
norma.!Baseia-se!na!análise!empírica!das!frequências!de!default!observadas,!condicionadas!aos!dias!
de! não! pagamento,! bem! como! da! atividade! de! recuperação.! A! razão! fundamental! é! de! natureza!
operacional:!a!Sociedade!realiza!um!processo!de!reenvio!de!prestações!de!posições!não!pagas!pouco!
antes! do! encerramento! de! cada!mês,! o! que! gera! um! volume!muito! significativo! de! recuperações,!
principalmente!nas!fases!iniciais!de!não!pagamento.!Estas!recuperações!não!são!reconhecidas!como!
definitivas!até!aproximadamente!passados!30!dias!que!a!prestação!foi!reenviada!e!não!foi!devolvida.!
Este! firme! reconhecimento! das! recuperações! conhecidas! como! "queda! de! riscos"! ocorre!
aproximadamente!60!dias!após!o!primeiro!mês!de!não!pagamento!para!o! reenvio!das!prestações.!
Como!tal,!na!prática,!há!um!atraso!de!um!mês!em!relação!ao!resto!das!carteiras!e,!por!esta!razão,!o!
Comité!de!Acompanhamento!e!Provisões!de!Risco!de!Crédito!aprovou!a!criação!de!65!dias!de!não!
pagamento! como! "backstop"! para! um! aumento! significativo! do! risco.! Trata-se! de! uma!deslocação!
técnica! a! fim! de! estabelecer! um! limiar! equivalente,! em! conformidade! com! as! particularidades!
mencionadas!do!procedimento.!

!
Todo!o! sistema!de! classificação!encontra-se!sob! o! governo!do!Comité! de!Acompanhamento! e!Provisões! de!Risco!de!
Crédito,! o! fórum!no!qual! são! aprovados!os! critérios! e! procedimentos!para!analisar!e! determinar!a!existência! de!um!
aumento!significativo!do!risco.!Especificamente,!neste!Comité!são!aprovados!os!limiares!estabelecidos!relativamente!aos!
aumentos!das!PD!bem!como!os!dias!de!não!pagamento!que!levam!a!determinar!a!existência!de!um!aumento!significativo!
do!risco!em!cada!uma!das!categorias!em!que!a!carteira!de!crédito!está!dividida.!Para!este!efeito,!são!tidas!em!consideração!
análises!quantitativas!que,!entre!outras!coisas,!analisam!a!estabilidade!do!sistema,!tendo!em!conta!que!a!classificação!é!
atualizada!diariamente!e!que!entrar!na!Fase!2!significa!uma!mudança!na!gestão!dos!clientes.!
!
No!que!respeita!à!deterioração,!os!critérios!estabelecidos!para!a!sua!identificação!são!os!seguintes:!
!

�! Dias!de!não!pagamento!superiores!a!90!dias:!Incluem-se!todas!as!posições!com!montantes!vencidos!
com!mais!de!90!dias,!sem!aplicação!de!qualquer!filtro!de!materialidade.!

!
�! Arrasto.!Esta!categoria!inclui!todas!as!operações!de!um!titular!quando!as!exposições!com!montantes!

vencidos!com!mais!de!90!dias!são!superiores!a!20!%!dos!montantes!pendentes!de!cobrança.!
!
�! Operações!de!refinanciamento,!refinanciadas!ou!reestruturadas!que!satisfaçam!as!seguintes!características:!

!
ou!! !A!operação!tenha!um!período!de!carência!superior!a!24!meses.!
ou!! !Se! algum! contrato! a! ser! refinanciado! já! estivesse! deteriorado,! incluindo! refinanciamentos!

sucessivos!de!posições!já!refinanciadas!e!deterioradas.!
ou!! !Se!for!acordada!uma!reestruturação!do!capital!da!operação.!

!
Mais!adiante!na!presente!Nota,!descreve-se!a!política!de!refinanciamento!e!reestruturação!do!Grupo,!
que!inclui!os!critérios!que!determinam!a!existência!de!deterioração.!

!
�! Outros!critérios!por!razões!que!não!o!incumprimento,!tendo!em!conta!os!indicadores!listados!abaixo:!

!
ou!! Posições!em!que!é!iniciada!uma!ação!judicial!para!reclamar!a!dívida!judicialmente.!

 !
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o As! operações! dos! titulares! que! tenham! sido! declaradas! ou! conste! que! serão! declaradas! em!
concurso! de! credores! sem! um! pedido! de! liquidação.! As! garantias! concedidas! a! fiadores!
declarados! em! concurso! de! credores! para! os! quais! se! regista! que! a! fase! de! liquidação! foi!
declarada! ou! será! declarada,! ou! sofram! uma! deterioração! notória! e! irrecuperável! da! sua!
solvência,!mesmo!que!o!beneficiário!da!garantia!não!tenha!reclamado!o!seu!pagamento.!

o As! operações! de! locação! financeira! em!que! a! entidade! decidiu! rescindir! o! contrato! a! fim!de!
recuperar!a!posse!do!bem.!

o O! conjunto! de! operações! dos! titulares! com! saldo! classificado! como! duvidoso! devido! a!
incumprimento,!que!não!atingem!a!percentagem!indicada!na!situação!de!arrasto,!se!após!o!seu!
estudo!individualizado!se!concluir!que!existem!dúvidas!razoáveis!sobre!o!seu!reembolso!total!
(capital!e!juros).!

o As! operações! compradas! ou! originadas! com! imparidade! de! crédito! ou! com! um! desconto!
significativo,!ou!vendas!de!crédito!de!um!devedor!com!perdas!significativas.!

o Exposições! que! passam! para! uma! situação! de! não! apuramento! de! juros! ou! apuramento!
condicional.!

!
Por!outro!lado,!o!Grupo!considera,!entre!outros,!os!seguintes!indicadores!para!determinar,!através!de!uma!análise,!
se!ocorreu!uma!deterioração:!
!

�! Dificuldades! financeiras! significativas!do! cliente!que! comprometem! seriamente! a! sua! capacidade!de!
cumprir!as!suas!obrigações!de!crédito.!

�! Perdas!contínuas!que!comprometeram!a!solvência!do!devedor.!
�! Pagamentos!em!atraso!generalizados!para!fazer!face!a!dívidas!e!outras!obrigações.!
�! Existência!de!uma!qualificação!creditícia,!interna!ou!externa,!que!evidencie!a!deterioração!do!titular.!
�! Existência!de!posições!deterioradas!noutras!sociedades!do!grupo!a!que!o!devedor!pertence!ou!com!as!

quais!é!identificada!uma!relação!de!contágio!sobre!este.!
!
Todos! estes! critérios! estabelecidos! para! o! reconhecimento! da! deterioração! são! totalmente! coerentes! com! a!
definição!de!"Ativo!deteriorado"!estabelecida!no!Apêndice!A!da!IFRS!9!e!com!as!indicações!do!parágrafo!B5.5.37!
da!mesma,!considerando!em!todos!os!casos!que!um!instrumento!é!reconhecido!como!duvidoso!após!90!dias!de!
não!pagamento.!
!
As! transições!de!uma!fase!de!risco!de!crédito!para!outra!ocorrem!dependendo!de!quando!um!ativo! financeiro!
cumpre!ou!já!não!cumpre!as!definições!de!deterioração!e!aumento!significativo!do!risco!de!crédito.!Não!obstante!
o!acima!exposto,!o!Grupo!estabeleceu!períodos!mínimos!de!cura!para!posições!refinanciadas!e/ou!reestruturadas!
e!prazos!mínimos!para!a!análise!individual.!Do!mesmo!modo,!as!medidas!de!refinanciamento/reestruturação!das!
operações!constituem!indicadores!de!deterioração!e/ou!de!aumento!significativo!do!risco!de!crédito.!O!tratamento!
deste!tipo!de!operações!está!de!acordo!com!as!normas!emitidas!a!este!respeito!pela!Autoridade!Bancária!Europeia!
e!as!circulares!do!Banco!de!Espanha.!
 
Estimativa das!perdas de crédito esperadas!
!
A!perda!esperada!é!calculada!e!atribuída!numa!base!de!contrato!a!contrato,!tendo!em!conta!as!suas!características!
específicas! a! partir! das! quais! os! parâmetros! de! risco! de! EAD,! PD! e! LGD! são! determinados.! Como! tal,! não! há!
nenhuma!estimativa!baseada!em!grupos!de!exposições!agregadas!com!um!perfil!de!risco!homogéneo,!exceto!nas!
carteiras!em!que!são!utilizados!os!chamados!"Expedientes!práticos"!previstos!no!parágrafo!B.5.5.35!da!IFRS!9.!
Dadas!as!características!da!carteira!de!empréstimos,!a!Sociedade!estima!as!coberturas!coletivamente,!de!forma!
automática!através!dos!modelos!internos!de!provisões.!

 !
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Os! modelos! internos! de! provisões! constituem! o! elemento! fundamental! da! metodologia! de! cálculo! do! montante! da!
imparidade,!fornecendo!os!diferentes!componentes!que!afetam!a!perda!esperada!tanto!num!horizonte!de!doze!meses!a!
partir!da!data!de!referência!(Fase!1)!como!ao!longo!da!vida!do!instrumento!(Fases!2!e!3)1!o!DAE!("exposure!at!default"!
ou!exposição!em!incumprimento)!reflete!o!risco!disposto!nas!operações!no!momento!em!que!ocorre!a!deterioração!e!
incorpora,! assim,! a! estimativa!dos!montantes! a! serem!pagos!das! exposições! fora!do!balanço!através!de!um! fator!de!
conversão!aplicado!ao!valor!nominal!da!operação;!a!PD!(�probability!of!default�!ou!"probabilidade!de!inadimplência")!
reflete! a! probabilidade! de! um! beneficiário! do! crédito! não! cumprir! as! suas! obrigações! de! pagamento! no! horizonte!
temporal!considerado!(um!ano!ou!no!vencimento);!por!último,!a!LGD!("given!default"!ou!gravidade)!inclui!a!parte!da!DAE!
que!se!assume!ser!uma!perda!no!caso!de!um!evento!deste!tipo.!Estes!parâmetros!são!calculados!considerando!o!seu!ajuste!
ao!momento!económico!em!cada!data!de!encerramento.!
!
A! tabela! seguinte! mostra! as! diferentes! categorias! em! que! a! carteira! de! risco! de! crédito! do! Banco! está! dividida! no!
encerramento!do!exercício!de!2020.!A!abordagem!utilizada!para!a!estimativa!coletiva!das!perdas!esperadas!é!também!
apresentada;!

!
Aplicação! Categoria! Foco a partir de 1 de janeiro de 2020!
BKCF! Cartões!Obsidiana!

Empréstimos!Pessoais!a!Particulares! Modelos!Coletivo!
BKCF! BKCF!Autos!Particulares!

BKCF! Empréstimos! Consumo! Ponto! de!
Venda! Soluções!Alternativas!

!

Em!geral,!cada!uma!destas!categorias!apresenta!características!de!risco!partilhadas!que!permitem!na!maioria!dos!
casos! o! desenvolvimento! dos! seus! próprios!modelos! coletivos,! que! estabelecem!uma! relação! causal! entre! um!
conjunto! de! variáveis! concomitantes! e! o! risco! de! crédito.! No! entanto,! dentro! destes! modelos! podem! haver!
submodelos!que!oferecem!uma!resposta!específica!quando,!por!exemplo,!os! instrumentos!se!encontram!numa!
situação! de! não! pagamento.! Evidentemente,! dentro!da!mesma! categoria! podemos! encontrar! diferenças!muito!
substanciais!no!perfil!de!risco!e!são!precisamente!estes!modelos!que!nos!permitem!identificar!tais!diferenças!de!
acordo!com!as!variáveis!explicativas!que!caracterizam!o!devedor!e!o!instrumento.!
!

O!Grupo!estabeleceu!procedimentos!de!contraste!periódico!da!fiabilidade!e!consistência!dos!resultados!dos!seus!
métodos!de!estimativa!coletiva!de!coberturas!de!risco!de!crédito!através!de!testes!retrospetivos!(backtesting),!que!
avaliam!a!sua!exatidão!comparando-as!ex!post!com!as!perdas!reais!efetivamente!observadas!nas!operações.!
!

O!Grupo!tem!em!conta!a! informação!prospetiva!futura!tanto!na!determinação!das!perdas!de!crédito!esperadas!
como! na! identificação! de! aumentos! significativos! de! risco.! Neste! sentido,! o! Grupo! definiu! um! quadro!
macroeconómico!base!que!é!aplicado!na!preparação!de!orçamentos,!nas!projeções!de!negócio!e!no!planeamento!
de!capital.!Este!quadro!estende-se!por!um!período!de!cinco!anos,!invertendo!as!projeções!de!forma!parcimoniosa!
para!condições!terminais!coerentes!com!as!medidas!de!tendência!do!crescimento!potencial!da!economia.!Assim,!o!
Grupo!considera!que,!para!além!deste!período,!não!é!possível!fazer!previsões!com!um!grau!mínimo!de!precisão,!
embora! isso! não! o! impeça! de! considerar! os! termos! contratuais! das! operações! na! determinação! das! perdas!
esperadas.!Além!disso,!o!Grupo!considera!a!informação!prospetiva!alternativa!ao!cenário!base!da!seguinte!forma:!
!

�! O!Grupo!estabelece!dois!cenários!alternativos!ao!cenário!base:!pessimista!e!otimista,!que!utiliza!para!
estimar! os! parâmetros! de! risco! utilizados! para! calcular! as! perdas! de! crédito! esperadas! através! da!
aplicação!de!modelos!coletivos.!Os!resultados!associados!a!cada!cenário!-!base,!otimista!e!pessimista!-!
são!ponderados!por!uma!probabilidade!de!ocorrência,!que!é!fixada!em!50%!para!o!cenário!base!e!25%!
para!cada!um!dos!cenários!alternativos.!

�! A!função!destes!cenários!é!corrigir!possíveis!deturpações!na!estimativa!das!perdas!esperadas!e,!como!
tal,!devem!refletir!adequadamente!a!dispersão!do!ciclo!económico!em!ambas!as!direções!e!de! forma!
equilibrada.!Representam,!assim,!desvios!equiparáveis!em!relação!ao!cenário!base,!convergindo!para!
este!último!no!final!do!período!de!projeção!e!são!construídos!pela!simulação!de!Monte!Carlo,!de!acordo!
com!a!evidência!histórica!das!relações!entre!as!diferentes!variáveis!macroeconómicas!consideradas!e!a!
sua!incerteza.!Assim,!as!probabilidades!de!ocorrência!atribuídas!têm!uma!base!empírica,!minimizando!a!
diferença!entre!a!dispersão!dos!milhares!de!cenários!simulados!em!relação!à!resultante!dos!três!cenários!
selecionados.!
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�!! Para!Espanha,!cada!cenário!é!caracterizado!por!valores!específicos!para!a!taxa!de!variação!homóloga!do!PIB,!a!
taxa!de!desemprego,!a!taxa!de!variação!homóloga!dos!preços!da!habitação!e!a!taxa!de!variação!homóloga!do!
volume! de! negócios! empresarial! (ICNE).! No! caso! de! Portugal,! são! consideradas! as!mesmas! variáveis! com!
exceção! do! ICNE! e! a! taxa! de! inflação! é! adicionada.! A! tabela! seguinte! resume! os! diferentes! cenários!
considerados!através!das!três!variáveis!comuns!a!todas!as!geografias:!

!
!

Média!dos!primeiros!3!anos!de!projeção*!

País! Cenário! Prob.! PIB!

Taxa de 
desempreg
o!

Preço da 
habitação!

! Base! 50%! 3.7! 18,6! 0.6!
Espanha! Pessimista! 25%! 2,1! 23,5! (2,0)!
! Otimista! 25%! 5,3! 13,9! 3,2!
! Base! 50%! 4,3! 8,0! 1,5!
Portugal! Pessimista! 25%! 3,6! 10,9! 0,5!
! Otimista! 25%! 4,9! 5.2! 2,5!

(*)2021-2023!
!
Na!situação!única!que!surgiu!durante!o!exercício!com!o!surto!da!pandemia,!as!previsões!macroeconómicas!publicadas!
pelos!bancos!centrais!de!Espanha!e!Portugal!foram!utilizadas!como!referência!para!a!definição!do!cenário!base!(ver!Nota!
1.bis! Informação! e! impactos! da! crise! sanitária! para!mais! pormenores).! No! entanto,! para! a! construção! dos! cenários!
otimista!e!pessimista,!a!metodologia!acima!descrita!foi!mantida,!verificando-se!que!proporciona!uma!cobertura!razoável!
para!os!cenários!alternativos!que!acompanharam!estas!previsões.!A!razão!fundamental!é!que!estes!cenários!alternativos!
publicados,! embora! sirvam! de! referência! para! avaliar! o! intervalo! de! incerteza,! não! podem! ser! interpretados! como!
cenários!simétricos!no!sentido!de!que!representam!desvios!equiparáveis!do!cenário!base!e!que!seria!necessário!atribuir-
lhes!uma!probabilidade!de!ocorrência.!
!
Nível máximo de exposição ao risco de crédito!
!
O! quadro! abaixo!mostra! o! nível!máximo!de! exposição! ao! risco! de! crédito! assumido!pela! Sociedade! em!31!de!
dezembro!de!2020!e!2019:!
!
! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Carteira!de!
crédito! Contas!à!ordem! Total!

Carteira!de!
crédito!

Contas!à!
ordem! Total!

Instrumentos de 
dívida!

! ! ! ! ! !

Empréstimos!e!
adiantamentos!-!
clientes! 2.283.353! -! 2.283.353! 2.283.353! -! 2.283.353!
Compromissos 
contingentes!

! ! ! ! ! !

Disponíveis!por!
terceiros! -! 3.595.465! 3.595.465! -! 3.471.888! 3.471.888!
Nível máximo de 
exposição ao 
risco de crédito! 2.293.320! 3.595.465! 5.878.818! 2.293.320! 3.471.888! 5.755.241!
!
Em! relação! ao! financiamento! automóvel,! é! realizada! a! inscrição! de! ativos! no! Registo! de! Bens! Móveis,! para!
melhorar!o!processo!de!crédito.!
!
A!rubrica!"Empréstimos!e!adiantamentos!a!clientes"!reflete!o!valor!líquido,!depois!de!descontados!os!�Ajustes!por!
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valorização".!
A!rubrica!�Compromissos!contingentes�!reflete!o!valor!dos!saldos!disponíveis!sem!qualquer!condição!por!parte!
dos!devedores.!
!
Os!movimentos!entre!as!fases!1,!2!e!3!durante!o!exercício!de!2020!em!termos!do!montante!bruto!contabilístico!
dos! empréstimos! e! adiantamentos! na! carteira! de! ativos! financeiros! pelo! custo! amortizado! (Nota! 7)! e! os!
movimentos!nas!correções!de!valor!por!deterioração!relacionadas!são!apresentados!abaixo:!
!

 Empréstimos e adiantamentos. Quantia escriturada (bruta) (*) 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

Quantia escriturada bruta a 31/12/2019 2.237.830 40.306 129.180 2.407.316 

Efeitos das alterações nas políticas contabilísticas - - - - 

Quantia escriturada bruta a 01/01/2020 2.237.830 40.306 129.180 2.407.316 

Registos, cancelamentos e variações de saldo 71.007 (6.412) 5.738 70.333 

Transferências entre fases (154.825) 15.736 139.089 - 

Saídas da Fase 1 (184.305) 167.991 16.314 - 

Saídas da Fase 2 23.034 (156.363) 133.329 - 

Saídas da Fase 3 6.446 4.108 (10.554) - 

Falidos - - (103.174) (103.174) 

Outros - - - - 

Quantia escriturada bruta a 31/12/2020 2.154.012 49.630 170.833 2.374.475 

 

 Empréstimos e adiantamentos. Correções de valor por deterioração 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

Quantia escriturada a 31/12/2019 54.655 1.422 67.886 123.963 

Efeitos das alterações nas políticas contabilísticas (13.793) 8.291 10.066 4.564 

Quantia escriturada a 01/01/2020 40.862 9.713 77.952 128.527 

Registos, cancelamentos e variações de saldo 1.511 45.759 40.836 88.106 

Transferências entre fases (1.935) (44.388) 46.323 - 

Saídas da Fase 1 (10.924) 9.580 1.344 - 

Saídas da Fase 2 5.077 (55.983) 50.906 - 

Saídas da Fase 3 3.912 2.015 (5.927) - 

Falidos - - (67.488) (67.488) 

Outros - - - - 

Quantia escriturada a 31/12/2020 40.438 11.084 97.623 149.145 

!
Apresenta-se!a!seguir!o!movimento!de!perdas!por!imparidade!reconhecidas!pela!Sociedade!durante!o!exercício!de!2019,!
classificado!por!classes!de!ativos!financeiros,!tal!como!apresentado!nas!contas!do!exercício!de!2019:!
!

! Milhares!de!euros!
Carteira!de!crédito!

2019!
 
Balanço no encerramento do exercício anterior! 145.254!
Efeitos!das!alterações!nas!políticas!contabilísticas! -!
Saldo a 1 de janeiro de 2019! 145.254!
Dotação! líquida! com! débito/(crédito)! em!
resultados! 124.256!

Das quais:! !
Determinadas individualmente! -!
Determinadas coletivamente! 124.256!

Saldos!aplicados!durante!o!exercício! (145.547)!
Transferências!para!ativos!abatidos! (144.938)!
Outros! (609)!

Saldo a 31 de dezembro de 2019 (Nota 7)! 123.963!
Das quais:! !

Determinadas individualmente! -!
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Determinadas coletivamente! 123.963!
 

As!receitas!reconhecidas!da!recuperação!de!ativos!abatidos!no!exercício!de!2020!ascenderam!a!12.328!milhares!
de! euros,! dos! quais! 12.691!milhares! de! euros! correspondem!ao! resultado! bruto! obtido! com! a! venda! de! uma!
carteira!de!ativos!abatidos!registados!em!novembro!de!2020,!cujo!valor!bruto!ascendia!a!128.716!milhares!de!
euros,!incluindo!nominal,!juros!e!despesas.!
!
Os!proveitos!reconhecidos!por!recuperação!de!ativos!abatidos!no!exercício!de!2019!ascenderam!27.977!milhares!
de!euros,!dos!quais!23.987!milhares!de!euros!correspondiam!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,!
incluindo!nominal,!juros!e!despesas.!
!
São!discriminados!a!seguir!os!ativos!da!Sociedade!deteriorados!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Ativos!totais!e!
compromissos!

Dos!quais:!Ativos!
financeiros!
deteriorados!

Ativos!totais!e!
compromissos!

Dos!quais:!Ativos!
financeiros!
deteriorados!

Instrumentos de dívida! ! ! ! !
Crédito!a!clientes!
(montantes!brutos)! 2.382.639! 149.146! 2.411.369! 129.181!
Outras exposições! ! ! ! !
Compromissos!
contingentes! 3.595.465! -! 3.471.888! -!
! ! ! ! !
Total! 3.595.465! 149.146! 5.893.224! 129.181!
!
!
A! rubrica! "Empréstimos! a! clientes"! inclui! o! montante! bruto! excluindo! "Ajustes! por! valorização"! e! refere-se!
principalmente!ao!saldo!levantado!pelos!clientes!através!de!cartões!de!crédito!e!empréstimos!ao!consumo.!
!
A!Sociedade!efetua!correções!de!valor!específicas!para!os!ativos!financeiros!deteriorados,!que!em!31!de!dezembro!
de!2020!e!2019!são!estimados!coletivamente!como!indicado!na!Nota!2.8.!Em!31!de!dezembro!de!2020,!o!montante!
das!correções!de!valor!por!deterioração!especificamente!atribuído!a!ativos!financeiros!deteriorados!é!de!97.568!
milhares!de!euros!(65.045!milhares!de!euros!a!31!de!dezembro!de!2019).!
!
Por! outro! lado,! abaixo! encontra-se! um! detalhe! dos! ativos! financeiros! considerados! como! deteriorados! pela!
Sociedade! em! 31! de! dezembro! de! 2020! e! 2019,! classificados! por! classes! de! instrumentos! financeiros! e! por!
categorias!de!instrumentos!financeiros:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Investimento!
em!crédito!

Total!
Investimento!em!

crédito!
Total!

Instrumentos de dívida! ! ! ! !
Créditos!a!clientes! 170.887! 170.887! 129.181! 129.181!

Total! 170.887! 170.887! 129.181! 129.181!
!
!

Não!foi!concedido!à!Sociedade!qualquer!financiamento!para!a!construção,!promoção!imobiliária!ou!aquisição!de!
habitações,! ou!bens! adquiridos!em!pagamento!de!dívidas.! Consequentemente,! as!presentes! contas! anuais!não!
discriminam!as!informações!exigidas!pela!Circular!5/2011!de!30!de!novembro!do!Banco!de!Espanha.!
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Segue-se!uma!discriminação!dos!ativos!deteriorados!por!prazo!de!vencimento!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019:!

!

! Milhares!de!euros!

31/12/2020! 31/12/2019!

!

Até!6!meses! 39.708! 30.822!

Mais!de!6!meses,!sem!exceder!12! 86.893! 59.470!

Mais!de!12!meses! 44.286! 38.889!

! 170.887! 129.181!

!
Adicionalmente,!o!saldo!dos!ativos!vencidos!num!prazo!inferior!a!três!meses!e,!como!tal,!não!deteriorados,!ascende!
a!7.978!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2020!(5.365!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019).!
!
Ativos financeiros deteriorados e dados de baixa do ativo!
!
É!apresentado!a!seguir!o!movimento!verificado!durante!os!exercícios!de!2020!e!2019!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!

2020! 2019!
!
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!

!
!

46.465!
!

103.174!
15.295!

!
(12.328)!
(94.660)!

!
!

51.502!
!

144.938!
11.741!

!
(25.977)!
(135.739)!

Saldo de ativos financeiros para os quais se considera remota 
a sua recuperação em 31 de dezembro! 57.946! 46.465!

!
Tal!como!foi!mencionado!anteriormente,!durante!o!exercício!de!2020!a!Sociedade!realizou!uma!venda!de!uma!carteira!
de!ativos!abatidos,!cujo!valor!bruto!ascendia!a!128.716!milhares!de!euros!(que!inclui!nominal,!juros!e!despesas),!tendo!
sido!recuperado!um!valor!bruto!de!12.691!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! 2019,! a! Sociedade! realizou! uma! venda! de! uma! carteira! de! ativos! abatidos,! cujo! valor! bruto!
ascendia!a!208.137!milhares!de!euros!(que!inclui!nominal,!juros!e!despesas),!tendo!sido!recuperado!um!valor!bruto!de!
23.987!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.!

 !
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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!2020!e!2019,!
classificados! em! função! dos! seus! prazos! restantes! de! vencimento! nessas! datas,! atendendo! às! suas! condições!
contratuais.!
!
31!de!dezembro!de!2020!
!
! 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!

17.672! -! -! -! -! -! -! 17.672!

Créditos!a!
clientes!

!
2.184.186! 42.490! 121.239! 44.232! -! -! 2.392.147!

Passivo: ! ! ! ! ! ! ! !
Depósitos!de!
instituições!de!
crédito!

-! -! -! -! 1.017.228! -! 1.004.578! 2.021.806!

Outros!passivos!
financeiros!

-! 15.790! 406! -! -! -! -! 16.196!

Total 17.672 2.199.976 42.896 121.239 1.061.460 - 1.004.578 4.447.821 
!
(*)! Corresponde,! no! caso!de! crédito!a! clientes,! aos! saldos!dispostos!sobre!os!quais!os!clientes! têm!a!capacidade!de! adiar!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!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!

Créditos!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! 388.152!

!
(*)!Corresponde,!no!caso!de!crédito!a!clientes,!aos!saldos!dispostos!sobre!os!quais!os!clientes!têm!a!capacidade!de!adiar!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.!

 !
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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.!
!
Risco de taxa de juro: 

!
A!Sociedade!é!financiada!através!de!uma!linha!de!crédito!concedido!pelo!Bankinter,!S.A.,!indexada!à!Euribor.!Deste!
modo,!a!Sociedade!realiza!análises!de!sensibilidade!da!Margem!Financeira!perante!variações!da!taxa!de!referência,!
cujo!resumo!é!incluído!a!seguir.!
 
Análise de sensibilidade: 
!

Variação!de!taxas! Variação!da!margem!de!
juro!

+200pb! -0,673%!

+100pb! -0,336%!

+50pb! -0,168%!

Base! 0,000%!

-50pb! 0,168%!

-100pb! 0,336%!

-200pb! 0,673%!

 

Risco operacional!
!
Atualmente,!a!Sociedade!está!isenta!de!apresentar!informação!individual!de!Risco!Operacional.!Não!obstante,!é!
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.!

 !
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17. Concentração de riscos!
!

O!risco!de!concentração!é!definido!como!o!risco!que!pode!afetar!a!conta!de!resultados!da!Sociedade!e!o!seu!capital!
próprio!líquido,!como!consequência!de!manter!instrumentos!financeiros!que!tenham!características!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!2020,!a!Entidade!mantém!crédito!a!clientes!fora!de!Espanha!pelo!valor!total!de!241.044!
milhares!de!euros!(204.915!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019),!o!que!representa!10,8%!do!total!dos!
ativos!financeiros!antes!de!correções!genéricas,!conforme!refletido!no!Anexo!I!do!presente!documento!(8,8%!em!
31!de!dezembro!de!2019).!A!sucursal!que!a!Sociedade!mantém!em!Portugal!fechou!2020!com!um!crédito!a!clientes!
de!239.514!milhares!de!euros!(203.110!milhares!de!euros!em!31!de!dezembro!de!2019).!
!
De!acordo!com!o!estabelecido!na!Circular!6/2012!do!Banco!de!Espanha,!a!informação!relativa!à!concentração!de!
riscos,!tanto!setorial!como!geográfica,!dos!ativos!financeiros!da!Sociedade!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!é!
apresentada!no!Anexo!l.!
!

18. Outra informação significativa!
!
Em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019,!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!

2020! 2019!

Limite!concedido!
Valor!pendente!de!

disposição!
Limite!concedido!

Valor!pendente!de!
disposição!

Com disponibilidade imediata!
Outros!setores!

!
!

4.572.933! 3.595.465! 4.533,636! 3.471.888!
4.572.933! 3.595.465 ! 4.533.636! 3.471.888!

!
19.  Receitas de juros 
!

A!seguir,!é!discriminada!a!natureza!dos!juros!mais!significativos!apurados!pela!Sociedade!nos!exercícios!de!2020!
e!2019:!
!

! Milhares!de!euros!

! 2020! 2019!

Créditos!a!clientes! 269.483! 292.630!
Dos quais:!

Empréstimos pessoais! 128.250! 104.587!
Contas de crédito! -! -!
Cartões de crédito! 135.862! 182.734!
Ativos duvidosos! 5.371! 5.309!
! 269.483! 292.630!
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A!totalidade!dos!juros!registados!nas!contas!de!resultados!dos!exercícios!de!2020!e!2019!correspondem!ao!crédito!
a!clientes!registado!na!rubrica!"Ativos!financeiros!a!custo!amortizado".!
!

20.  Despesa com juros !
!
A!discriminação!por!natureza!das!despesas!registadas!neste!capítulo!das!contas!de!resultados!dos!exercícios!de!
2020!e!2019!é!a!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Depósitos!de!instituições!de!crédito!!

Outros!passivos!financeiros!
11.126!

996!

10.345!

806!

12.122! 11.151!
!

A!totalidade!de!juros!registados!nas!contas!de!resultados!dos!exercícios!de!2020!e!2019!corresponde!às!rubricas!
registadas!na!rubrica!�Passivos!financeiros!a!custo!amortizado".!
!

21.  Receitas de comissões!
!

É!apresentado!a!seguir!o!valor!de!receitas!de!comissões!apuradas!nos!exercícios!de!2020!e!2019,!classificadas!
atendendo!aos!principais!itens!pelos!quais!foi!originado:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Comissões!por!serviços!de!cobranças!e!pagamentos! 15.508! 18.632!
Comissões!por!serviços!de!valores! -! -!
Comissões!por!comercialização!de!produtos!não!bancários! -! -!
Outras!comissões! 8.705! 9.346!
! 24.213! 27.978!

!

O! valor! registado! durante! os! exercícios! de! 2020! e! 2019! no! item! "Outras! comissões"! corresponde,!
fundamentalmente,!a!comissões!cobradas!pela!Sociedade!pela!comercialização!de!seguros!associada!aos!cartões!
de!crédito.!
!

22. Despesas com comissões 
!
É!apresentado!a!seguir!o!valor!das!despesas!de!comissões!apuradas!nos!exercícios!de!2020!e!2019,!classificadas!
atendendo!aos!principais!itens!pelos!quais!foi!originado:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Corretagem!em!operações!ativas!e!passivas!!

Comissões!cedidas!a!outras!entidades!!

Outras!comissões!

-!

2.188!

8.292!

-!

2.636!

13.070!

10.480! 15.706!
 
  



Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
!
!
Relatório!correspondente!ao!
exercício!anual!terminado!a!31!de!dezembro!de!2020!

Página 57 

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.!�!a!título!de!retrocessão!de!comissões!recebidas!por!
cartões!emitidos!com!a!marca!da!referida!entidade,!com!o!montante!detalhado!na!Nota!27.!
!

23. Outras receitas de exploração!
!
O!detalhe!do!saldo!deste!capítulo!das!contas!de!resultados!dos!exercícios!2020!e!2019,!é!o!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Recuperação!de!despesas!!

Outros!itens!

781!

2.257!

1.087!

3.529!

3.038 4.616 
 

24. Outros encargos de exploração!
!
É!apresentado!a!seguir!o!detalhe!dos!principais!itens!incluídos!nesta!rubrica!da!conta!de!resultados!dos!exercícios!
de!2020!e!2019,!em!anexo:!
!

! Milhares!de!euros!
2020! 2019!

Perdas!por!reclamações! 1.035! 1.641!
Perdas!por!fraude! 1.179! 932!
Outros!encargos!de!exploração! 20.360! 26.515!
! 22.574! 29.088!

!

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! 2020! e! 2019.! Deste! valor,! 2.500! milhares! de! euros!
correspondem!a!custos!de!exploração!pagos!à!Línea!Direta!Aseguradora,!S.A.!(Nota!27),!(2.984!milhares!de!euros!
em!31!de!dezembro!de!2019).!
!

25. Despesas administrativas - Despesas com pessoal 
!
A! composição! da! rubrica! �Despesas! administrativas! -! Despesas! com! pessoal�! das! contas! de! resultados! dos!
exercícios!de!2020!e!2019,!por!natureza,!é!a!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Salários! 8.451! 9.947!

Segurança!Social! 2.535! 2.367!
Planos!de!contribuição!definida!(Nota!2)! 159! 162!

Indemnizações!por!despedimento! -! 37!
Custos!com!formação! 104! 90!

Remunerações!baseadas!em!instrumentos!de!capital! -! -!
Outros!custos!com!pessoal! 1.131! 1.097!

! 12.380! 13.700!
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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!
2020!e!2019!é!o!seguinte:!
!

! Número!de!Pessoas!
2020! 2019!

!

Diretores!dos quais:! 60! 53!
Homens! 36! 34!
Mulheres! 24! 19!
!

Executivos!dos quais:! 78! 80!
Homens! 38! 36!
Mulheres! 40! 44!
!

Operacionais!dos quais:! 41! 34!
Homens! 27! 24!
Mulheres! 14! 10!
! 179 167 

!
O!número!de!colaboradores!no!encerramento!dos!exercícios!de!2020!e!2019,!e!a!sua!distribuição!por!categorias!é!
a!seguinte:!
!

!
Número!de!Pessoas!
2020! 2019!

Diretores!dos quais:! 61! 57!
Homens! 36! 36!
Mulheres! 25! 21!

Executivos!dos quais:! 77! 78!
Homens! 38! 36!
Mulheres! 39! 42!

Operacionais!dos quais:! 39! 40!
Homens! 26! 27!
Mulheres! 13! 13!
! 177 175 

!

O!número!médio!de!pessoas!empregadas!com!deficiências!maior!ou!igual!a!33%,!em!31!de!dezembro!de!2020!e!
2019,!foi!de!1!colaborador.!
!
O!Conselho!de!Administração!era!formado,!em!31!de!dezembro!de!2020,!por!8!homens!e!2!mulheres!(8!homens!e!
2!mulheres,!em!31!de!dezembro!de!2019).!
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26. Despesas administrativas - Outras despesas administrativas!
!

O!detalhe!por!natureza!do!saldo!deste!capítulo!das!contas!de!resultados!dos!exercícios!2020!e!2019,!é!o!seguinte:!
!

! Milhares!de!euros!

2020! 2019!

Alugueres! -! 698!
Material!de!escritório! 1.094! 1.348!
Publicidade! 11.709! 19.756!

Serviços!administrativos!subcontratados! 24.139! 20.317!
Outras!despesas!administrativas! 2.470! 2.341!

! 39.411! 44.460!

!

A! Sociedade!paga!determinados! custos! a! empresas! do!Grupo! a! título! de! equipamento! e! tecnologia,! aluguer! e!
manutenção!de!imóveis,!serviços!ligados!aos!meios!de!pagamento,!apoio!de!backoffice,!comercialização!de!serviços!
financeiros! e! serviços!de! apoio! à! gestão.!O!montante! por!estes! itens! ascendeu!no! exercício!de! 2020! a! 13.219!
milhares!de!euros!(13.587!milhares!de!euros!no!exercício!de!2019).!
!
Da!mesma!forma,!na!rubrica!de!'Outras!despesas!administrativas�,!incluem-se!os!montantes!pagos!aos!membros!
do!Conselho!de!Administração!a!título!de!subsídios!de!assistência!e!deslocações,!no!valor!de!92!milhares!de!euros,!
no!exercício!de!2020!(55!milhares!de!euros!no!exercício!de!2019)!(Nota!5).!
!
Incluído! no! saldo! de! "Despesas! Administrativas! -! Outras! Despesas! Administrativas"! �! estão! refletidos! os!
honorários! liquidados! pela! Sociedade! pela! auditoria! às! suas! contas! anuais! e! outros! trabalhos! de! verificação!
contabilística.!No!exercício!de!2020,!estes!custos!ascenderam!a!107!milhares!de!euros!(80!milhares!de!euros!no!
exercício!de!2019).!Os!auditores!ou!outras!empresas!vinculadas!aos!mesmos,!não!prestaram!outros!serviços!à!
Sociedade!durante!os!referidos!exercícios.!
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27. Partes vinculadas!
!
Em!seguida,!apresentam-se!os!saldos!registados!nos!balanços!em!31!de!dezembro!de!2020!e!2019!e!nas!contas!de!
resultados!dos!exercícios!de!2020!e!2019,!que!têm!a!sua!origem!em!operações!com!as!partes!vinculadas,!adicionais!
aos!mostrados!na!Nota!5:!
!
! Milhares!de!euros!
! 2020! 2019!
! Empresas!do!

Grupo!
Bankinter!

Outras!partes!
vinculadas!

Empresas!
do!Grupo!
Bankinter!

Outras!partes!
vinculadas!

!
ATIVO:!
Outros!depósitos!à!ordem!(Nota!6)! 17.672! -! 9.967! -!
Investimentos!em!subsidiárias,!empreendimentos!
conjuntos!e!associadas!(Nota!8)!

79.856! -! 60! -!

Restantes!ativos!(Nota!10)! 700! -! 741! -!
!
PASSIVO:!
Depósitos!de!entidades!de!crédito!(Nota!11)! 2.021.900! -! 2.014.163! -!
Passivos!fiscais!(Nota!14)! 15.732! -! 33.565! -!
Restantes!passivos!(Nota!12)! 465! -! 2.530! -!
!

RESULTADOS:!!
Gastos!
Despesa!com!juros!(Nota!20)! 11.717! -! 10.725! -!
Despesas!com!comissões!(Nota!22)! 704! -! 1.211! -!
Despesas!com!pessoal!(Nota!25)! 223! -! 145! -!
Outras!despesas!administrativas!(Nota!26)! 13.219! 92! 13.598! 55!
Outras!despesas!de!exploração!(Nota!24)! 2.500! -! 2.984! -!
Imparidade!do!valor!ou!(-)!reversão!da!
imparidade!do!valor!de!ativos!financeiros!não!
mensurados!ao!justo!valor!através!de!resultados!
(Nota!16)!

(531)! -! (619)! -!

!

Receitas!
Comissões!recebidas!(Nota!21)! -! -! -! -!
Resultado!de!operações!financeiras!
!

500! -! 576! -!
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28. 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!provedor!externo!do!cliente!das!instituições!financeiras,!inclui,!no!seu!artigo!17,!entre!outros!aspetos,!
a!necessidade!de!elaborar!um!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.!
!
Os!clientes!e!utilizadores!do!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.!podem!contactar!o!Serviço!de!atendimento!
ao! cliente! (SAC)! para! fazer! quaisquer! queixas! ou! reclamações! relativas! a! operações,! serviços! bancários! e!
financeiros! decorrentes! da! sua! relação! com! a! entidade.! O! SAC! tem! como! objetivo! assegurar! o! adequado!
atendimento,!resolução!e!comunicação!ao!cliente.!
 

Relatório de atividade do Serviço de atendimento ao cliente!
!
O!número!total!de!queixas!e!reclamações!em!2020!foi!de!7.868!(2.967!em!2019),!das!quais!7.406!são!reclamações!
económicas!(2.381!em!2019).!Destas,!13,14%!foram!resolvidas!a!favor!do!cliente!(38,9%!em!2019).!
!
Em!relação!ao!prazo!de!resolução,!durante!o!exercício!de!2020,!78,56%!das!incidências!foram!respondidas!em!
menos!de!uma!semana.!
!
O!número!de!reclamações!processadas!pelo!Provedor!do!Cliente,!durante!o!exercício!de!2020,!foi!de!205,!das!quais!
46!são!reclamações!que!foram!resolvidas!a!favor!do!cliente!e!159!a!favor!do!BKCF.!
!
Durante!o!exercício!de!2020,!o!Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.! recebeu!um!total!de!116! reclamações!
através!do!Serviço!de!Reclamações!do!Banco!de!Espanha!(SRBE),!das!quais!12!foram!favoráveis!ao!cliente,!13!
favoráveis! à! Sociedade,! 62! foram! aceites! e! procedeu-se! ao! respetivo! pagamento,! 22! estavam! pendentes! de!
resolução!e!7!não!eram!da!competência!do!SRBE.!
!

29. Eventos subsequentes!
!
Desde!o!encerramento!do!exercício,!em!31!de!dezembro!de!2020,!até!à!data!da!elaboração!destas!contas!anuais,!
não!se!verificaram!eventos!posteriores!de!especial!relevância!que!não!estejam!assinalados!no!relatório.!
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Anexo I!
 
Distribuição do Crédito a Clientes por Atividade (Valor contabilístico)!
!

Saldos!a!31!de!dezembro!de!2020!

!

Dados em milhares de euros!

TOTAL 

Do qual: 
Garantia 

imobiliária 
� 

Do qual: 
restantes 
garantias 

reais � 

Crédito com garantia real. Loan to Value 

Inferior 
ou igual a 

40% 

Superior 
a 40% ou 
inferior 

ou igual a 
60% 

Superior a 
60% e 

inferior ou 
igual a 

80% 

Superior a 
80% e 

inferior ou 
igual a 
100% 

Superior 
a 100% 

Administrações!públicas! -! -! -! -! -! -! -! -!
Outras!empresas!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!financeira!empresarial)! 1.061!

-! -! -! -! -! -! -!

Sociedades!não!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!empresarial!não!financeira)!(detalhado!segundo!a!
finalidade)! 193.083!

-! -! -! -! -! -! -!

Construção!e!promoção!imobiliária!(incluindo!terrenos)! -! -! -! -! -! -! -! -!
Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! -! -! -!
Restantes!finalidades! 193.083! -! -! -! -! -! -! -!
Grandes!empresas! -! -! -! -! -! -! -! -!
PME!e!empresários!individuais! 193.083! -! -! -! -! -! -! -!
Restantes!lares!(detalhado!segundo!a!finalidade)! 2.030.996! -! -! -! -! -! -! -!
Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -!
Consumo! 1.524.937! -! -! -! -! -! -! -!
Outros!fins! 506.059! -! -! -! -! -! -! -!
TOTAL! 2.225.140! -! -! -! -! -! -! -!
PRÓ-MEMÓRIA! -! -! -! -! -! -! -! -!
Operações!de!refinanciamento,!refinanciadas!e!reestruturadas! 4.012! -! -! -! -! -! -! -!
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Anexo I (continuação)!
 
Concentração de Riscos por Atividade e Área Geográfica!
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2020!
!

Dados em milhares de euros!
Milhares de euros 

TOTAL Espanha Restante UE América Resto do mundo 
Bancos!centrais!e!instituições!de!crédito! 17.672! 17.672! -! -! -!
Administrações!públicas! -! -! -! -! -!
Administração!Central! -! -! -! -! -!
Outras!administrações!públicas! -! -! -! -! -!
Outras!empresas!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!financeira!empresarial)! 80.916! 1.119! 79.797!

! !

Sociedades!não!financeiras!e!empresários!individuais!(atividade!
empresarial!não!financeira)!(detalhado!segundo!a!finalidade)! 193.083! 180.590! 12.494!

! !

Construção!e!promoção!imobiliária!(incluindo!terrenos)! -! -! -! -! -!
Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -!
Restantes!finalidades! 193.083! 180.590! 12.494! -! -!
Grandes!empresas! -! -! -! -! -!
PME!e!empresários!individuais! 193.083! 180.590! 12.494! -! -!
Restantes!lares!(detalhado!segundo!a!finalidade)! 2.032.100! 1.803.550! 228.550! -! -!
Habitações! -! -! -! -! -!
Consumo! 1.526.041! 1.297.694! 228.347! -! -!
Outros!fins! 506.059! 505.856! 203! -! -!
TOTAL! 2.323.772! 2.002.931! 320.841! -! -!
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Anexo 1 (continuação)!
 
Concentração de Riscos por Atividade e Área Geográfica!
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2020!
!

Dados em milhares de euros!
TOTAL Andaluzia Aragão Astúrias Baleares Canárias Cantábria 

Castilla La 
Mancha 

Castela e 
Leão 

Catalunha 

Bancos!centrais!e!instituições!de!crédito! 17.672! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Administrações!públicas! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Administração!Central! -! -! -! -! -! -! -! .! .! -!
Outras!administrações!públicas! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Outras!empresas!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!financeira!empresarial)!

1.119! 187! 13! 25! 27! 88! 1! 41! 27! 111!

Sociedades!não!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!empresarial!não!financeira)!(detalhado!segundo!a!
finalidade)!

180.590! 29.105! 3.577! 3.264! 5.548! 11.573! 2.942! 5.957! 7.002! 24.828!

Construção!e!promoção!imobiliária!(incluindo!terrenos)! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Restantes!finalidades! 180.590! 29.105! 3.577! 3.264! 5.548! 11.573! 2.942! 5.957! 7.002! 24.828!
Grandes!empresas! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
PME!e!empresários!individuais! 180.590! 29.105! 3.577! 3.264! 5.548! 11.573! 2.942! 5.957! 7.002! 24.828!
Restantes!lares!(detalhado!segundo!a!finalidade)! 1.803.550! 279.680! 39.239! 32.313! 54.072! 119.222! 26.154! 65.100! 71.854! 262.048!
Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Consumo! 1.297.694! 208.713! 28.238! 23.528! 39.557! 83.439! 19.061! 46.705! 53.052! 193.961!
Outros!fins! 505.856! 70.967! 11.001! 8.785! 14.515! 35.783! 7.093! 18.395! 18.802! 68.087!
TOTAL! 2.002.931! 308.972! 42.829! 35.602! 59.647! 130.883! 29.097! 71.098! 78.883! 286.987!
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Anexo I (continuação)!
 
Concentração de Riscos por Atividade e!Área Geográfica 
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2020!
!

Dados em milhares de euros!
Extremadura Galiza Madrid Múrcia Navarra 

Comunidad
e 

Valenciana 
País Basco La Rioja 

Ceuta e 
Melilla 

Bancos!centrais!e!instituições!de!crédito! -! -! 17.672! -! -! -! -! -! .!
Administrações!públicas! -! -! -! -! -! -! -! ! -!
Administração!Central! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Outras!administrações!públicas! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
Outras!empresas!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!financeira!empresarial)!

4! 72! 262! 48! 2! 174! 37! -! -!

Sociedades!não!financeiras!e!empresários!individuais!
(atividade!empresarial!não!financeira)!(detalhado!
segundo!a!finalidade)!

1.851! 7.286! 42.545! 4.632! 1.307! 21.431! 6.852! 637! 253!

Construção!e!promoção!imobiliária!(incluindo!
terrenos)!

-! -! -! -! -! -! -! -! -!

Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! -! -! .! .!
Restantes!finalidades! 1.851! 7.286! 42.545! 4.632! 1.307! 21.431! 6.852! 637! 253!
Grandes!empresas! -! -! -! -! -! *! -! -! -!
PME!e!empresários!individuais! 1.851! 7.286! 42.545! 4.632! 1.307! 21.431! 6.852! 637! 253!
Restantes!lares!(detalhado!segundo!a!finalidade)! 19.323! 69.414! 428.110! 48.735! 13.982! 191.598! 71.031! 7.625! 4.050!
Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -! !
Consumo! 14.032! 52.327! 290.503! 36.213! 9.999! 140.061! 50.143! 5.553! 2.609!
Outros!fins! 5.291! 17.087! 137.607! 12.522! 3.983! 51.537! 20.888! 2.072! 1.441!
TOTAL! 21.178! 76.772! 488.589! 53.415! 15.291! 213.203! 77.920! 8.262! 4.303!
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Anexo I (continuação) 
!
Distribuição do Crédito a Clientes por Atividade (Valor contabilístico) 
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2019!
!

Dados em milhares de euros!

TOTAL!
Do qual: 
Garantia 

imobiliária!
�!

Do qual: 
restantes 
garantias 

reais �!

Crédito com garantia real. Loan to Value!

Inferior ou 
igual a 40%!

Superior a 
40% ou 

inferior ou 
igual a 60%!

Superior a 60% 
e inferior ou 
igual a 80%!

Superior a 80% 
e inferior ou 
igual a 100%!

Superior a 
100%!

1 Administrações Públicas! -! -! -! -! -! -! -! .!
2 Outras instituições financeiras! -! -! -! -! -! -! -! .!
3 Sociedades não financeiras e empresários individuais! -! -! -! -! -! -! -! -!
3.1!Construção!e!promoção!imobiliária! -! -! -! -! -! -! -! .!
3.2!Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! -! -! -!
3.3!Restantes!finalidades! -! -! -! -! -! -! -! -!
3.3.1!Grandes!empresas! -! -! -! -! -! -! -! -!
3.3.2!PME!e!empresários!individuais! -! -! -! -! -! -! -! -!

4 Restantes lares e ISFLSH! 2.323.113! -! -! -! -! -! -! -!
4.1!Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -!
4.2!Consumo! 2.323.113! -! -! -! �! -! -! -!
4.3!Outros!fins! -! -! -! -! -! -! -! -!

SUBTOTAL! 2.323.113! -! -! -! -! .! -! -!
5 Menos: correções de valor por deterioração de ativos não 
imputados a operações concretas!

39.761!
! ! ! ! ! ! !

6 TOTAL! 2.283.353! ! ! ! ! ! ! !
PRÓ-MEMÓRIA!
Operações de refinanciamento, financiadas e 
reestruturadas!

5.872! -! -! -! -! -! -! -!
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Anexo I (continuação)!
 
Concentração de Riscos por Atividade e Área Geográfica 
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2019!
!

Dados em milhares de euros!
Milhares de euros!

TOTAL! Espanha! Restante UE! América! Resto do mundo!
1 Instituições de crédito! 9.967! 9.967! -! -! -!
2 Outras instituições financeiras! -! -! -! -! -!
2.1!Administração!Central! -! -! -! -! -!
2.2!Restante! -! -! -! -! -!

3 Outras instituições financeiras! -! -! -! -! -!
4 Sociedades não financeiras e empresários individuais! 60! 60! -! -! -!
4.1!Construção!e!promoção!imobiliária! -! -! -! -! -!
4.2!Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -!
4.3!Restantes!finalidades! 60! 60! -! -! -!
4.3.1!Grandes!empresas! -! -! -! -! -!
4.3.2!PME!e!empresários!individuais! 60! 60! -! -! -!

5 Restantes lares e ISFLSH! 2.323.113! 2.118.198! 204.915! -! -!
5.1!Habitações! -! -! -! -! -!
5.2!Consumo! 2.323.113! 2.118.198! 204.915! -! -!
5.3!Outros!fins! -! -! -! -! -!

SUBTOTAL! 2.333.140! 2.128.225! 204.915! -! -!
6 Menos: correções de valor por deterioração de ativos 
não imputados a operações concretas!

39.761!
! ! ! !

7 TOTAL! 2.293.380! ! ! ! !
 
  



 

Página 7 

 

Anexo I (continuação) 
!
Concentração de Riscos por Atividade e Área Geográfica 
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2019!
!

Dados em milhares de euros!
TOTAL Andaluzia Aragão Astúrias Baleares Canárias Cantábria 

Castilla La 
Mancha 

Castela e 
Leão 

Catalunha 

1 Instituições de crédito 9.967! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
2 Outras instituições financeiras -! -! -! -! -! -! -! -! -! !
2.1!Administração!Central! -! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2.2!Restante! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

3 Outras instituições financeiras -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4 Sociedades não financeiras e empresários individuais 60! -! -! -! -! -! -! -! .! -!
4.1!Construção!e!promoção!imobiliária! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4.2!Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4.3!Restantes!finalidades! 60! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

4.3.1!Grandes!empresas! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4.3.2!PME!e!empresários!individuais! 60! -! -! -! -! -! -! -! -! *!

5 Restantes lares e ISFLSH 2.118.199! 328.987! 43.782! 39.884! 62.847! 145.722! 30.378! 75.582! 83.571! 314.530!
5.1!Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
5.2!Consumo! 2.118.199! 328.987! 43.782! 39.884! 62.847! 145.722! 30.378! 75.582! 83.571! 314.530!
5.3!Outros!fins! *! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

SUBTOTAL! 2.118.199! 328.987! 43.782! 39.884! 62.847! 145.722! 30.378! 75.582! 83.571! 314.530!
6 Menos: correções de valor por deterioração de ativos 
não imputados a operações concretas!

39.761!
! ! ! ! ! ! ! ! !

7 TOTAL! 2.088.465! 328.987! 43.782! 39.884! 62.847! 145.722! 30.378! 75.582! 83.571! 314.530!
!
 !
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Anexo I (continuação) 
!
Concentração de Riscos por Atividade e Área Geográfica 
!
Saldos!a!31!de!dezembro!de!2019!
!

Dados em milhares de euros!
Extremadura Galiza Madrid Múrcia Navarra 

Comunidad
e 

Valenciana 
País Basco La Rioja 

Ceuta e 
Melilla 

1 Instituições de crédito -! -! 9.967! -! -! -! -! -! .!
2 Outras instituições financeiras -! ! -! -! -! -! -! -! .!
2.1!Administração!Central! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2.2!Restante! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

3 Outras instituições financeiras -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4 Sociedades não financeiras e empresários individuais -! -! 60! -! -! -! -! -! .!
4.1!Construção!e!promoção!imobiliária! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
4.2!Construção!de!obras!civis! -! -! -! -! -! .! -! -! -!
4.3!Restantes!finalidades! -! -! 60! -! -! -! -! -! -!
4.3.1!Grandes!empresas! -! -! -! -! -! -! -! -! !
4.3.2!PME!e!empresários!individuais! -! -! 60! -! -! -! -! .! .!

5 Restantes lares e ISFLSH 23.208! 84.400! 493.022! 55.611! 16.777! 225.479! 80.755! 8.987! 4.677!
5.1!Habitações! -! -! -! -! -! -! -! -! -!
5.2!Consumo! 23.208! 84.400! 493.022! 55.611! 16.777! 225.479! 80.755! 8.987! 4.677!
5.3!Outros!fins! -! -! -! -! -! -! -! -! -!

SUBTOTAL! 23.208! 84.400! 503.049! 55.611! 16.777! 225.479! 80.755! 8.987! 4.677!
6 Menos: correções de valor por deterioração de ativos 
não imputados a operações concretas 

! ! ! ! ! ! ! ! !

7 TOTAL 23.208! 84.400! 503.049! 55.611! 16.777! 225.479! 80.755! 8.987! 4.677!
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Evolução da Sociedade no Exercício!
!
Em!2020,!a!Sociedade!continuou!com!as!suas!atividades!como!tem!vindo!a!fazer!nos!últimos!anos,!embora!o!
negócio!em!2020!tenha!sido!afetado!por!dois!eventos!específicos:!por!um!lado,!a!pandemia!causada!pelo!SARS-
COV-2!e,!por!outro,!a!sentença!da!1.ª!divisão!do!Supremo!Tribunal!de!4!de!março.!Estes!dois!marcos!marcaram!
a!evolução!do!investimento!bruto!da!Sociedade,!que!diminuiu!29!milhões!de!euros,!caindo!1,2%!para!2.381!
milhões!de!euros.!O!lucro!líquido!da!Sociedade!também!caiu!para!12.291!mil!euros,!menos!76%!do!que!no!ano!
anterior.!
!

Durante!2020,!a!Sociedade!continuou!a! sua!atividade!comercial!através!da!marca!Bankintercard!e! também!
através!de!vários!acordos!comerciais!com!diferentes!empresas,!tanto!em!Espanha!como!em!Portugal.!Em!2020,!
adquiriu!igualmente!a!empresa!Avantcard,!D.A.C.,!que!opera!na!Irlanda!de!forma!semelhante,!com!a!sua!própria!
marca!e!acordos!com!terceiros.!
!

Principais Riscos do Negócio 
!
Os! principais! riscos! da! Entidade! resultam! do! atual! contexto! macroeconómico,! principalmente! o! risco! de!
crédito.! No! entanto,! a! Sociedade! dispõe! dos! 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.!
!
Depois!da!aprovação!no!quarto!trimestre!de!2019!pelo!Conselho!do!Bankinter,!SA,!o!Plano!de!Negócio!2020!do!
Bankinter!Consumer!Finance,!E.F.C.,!S.A.,!que!inclui!o!nível!de!risco!pretendido!(investimento!e!morosidade!
previstos,!tipologia!de!clientes,!etc.),!as!decisões!de!gestão!do!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! de! Consumer! Finance,! E.F.C.,! S.A.! e! 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,!S.A.!e!
o!seu!responsável!pertence!ao!Comité!de!Direção!da!Sociedade.!
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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.!

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!o!seu!plano!de!
negócio!com!fontes!de!financiamento!seguras!e!duradouras.!

A!Sociedade!é!financiada,!por!um!lado,!através!de!empréstimos!com!uma!maturidade!entre!1!e!5!anos!e,!por!
outro,! através! de! apólices! de! crédito.! Todo! o! financiamento! é! concedido! pelo! Bankinter,! S.A.! e! permite! à!
Sociedade!assumir!plenamente!as!suas!necessidades!de!financiamento.!

Risco de taxa de juro:!

A!Sociedade!conta!com!vários!empréstimos!de!taxa!fixa!de!diferentes!montantes!e!prazos!de!vencimento.!Desta!
forma!atenua!o!seu!risco!de!taxa!de!juro,!reduzindo!a!sua!exposição!a!taxas!de!mercado!variáveis,!que!são!mais!
voláteis!por!natureza.!No!entanto,!a!Sociedade!efetua!análises!de!sensibilidade!da!margem!financeira!perante!
variações! da! taxa! de! referência! e! analisa! os! resultados! a! fim! de! otimizar! a! gestão! quotidiana! do! seu!
financiamento!e!de!reduzir!o!risco!do!mesmo.!

Risco operacional!

Atualmente,!a!Sociedade!está!isenta!de!apresentar!informação!individual!de!Risco!Operacional.!Não!obstante,!
é!considerada!como!mais!uma!área!do!Grupo!Bankinter!S.!A.!na!gestão!que!esta!Entidade!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.!

 !
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Utilização de instrumentos financeiros 
!
No!exercício!de!2020!e!2019,!a!Sociedade!operou!fundamentalmente!com!instrumentos!de!dívida.!Durante!o!
exercício!de!2020,!não!operou!com!instrumentos!derivados.!
 
Evolução previsível 
!

Em!2021,!a!Sociedade!continuará!focada!no!crescimento!rentável,!desenvolvendo!ainda!mais!a!sua!oferta!de!
empréstimos! a! clientes! e! reforçando! a! diversificação! internacional! do! seu! negócio,! sempre! com! especial!
atenção!às!suas!linhas!básicas!de!gestão.!
 
Eventos subsequentes!
!
Não!ocorreram!eventos!significativos!entre!1!de!janeiro!de!2021!e!a!data!de!preparação!das!contas!anuais!que!
implicassem!uma!alteração!das!mesmas.!
 
Atividades de Investigação e Desenvolvimento!
!

A!Sociedade!não!levou!a!cabo!atividades!específicas!de!investigação!e!desenvolvimento.!
 
Operações com ações próprias!
!
A!Sociedade!não!realizou!quaisquer!operações!com!as! suas!próprias!ações!ou!com!a! sociedade!dominante,!
Bankinter!S.A.!!
 

Informação sobre os diferimentos de pagamentos efetuados a fornecedores!
!
A! informação!exigida!pelo!regulamento!em!relação!ao!período!médio!de!pagamento!a! fornecedores!para!o!
exercício!de!2020!é!apresentada!abaixo:!
!
!
!

! Exercício!de!2020! Exercício!de!2019!
Dias! Dias!

Período!médio!de!pagamento!a!fornecedores! 16,43! 17,80!
Rácio!de!operações!pagas! 16,43! 17,84!
Rácio!de!operações!pendentes!de!pagamento! 9,61! 13,07!
! Milhares!de!euros! Milhares!de!euros!
Total!de!pagamentos!realizados! 41.264! 51.878!

Total!de!pagamentos!pendentes! 20! 487!
 



1 

Elaboração das contas anuais e do relatório de gestão correspondentes ao exercício anual terminado em 31 de 

dezembro de 2020 

O Conselho de Administração da Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., em conformidade com os requisitos!estabelecidos 

no artigo 253 da Lei das Sociedades de Capital e no artigo 37 do Código!Comercial, procede à formulação das Contas Anuais 

da Sociedade para o ano findo!em 31 de dezembro de 2020, que são constituídas pelos documentos que precedem!este!

documento e que consistem no balanço, na conta de resultados, na demonstração de rendimentos e!despesas!reconhecidas, 

na demonstração de alterações no capital próprio, na demonstração dos fluxos de caixa e no relatório das contas anuais, e no 

Relatório de Gestão para o exercício findo em 31 de dezembro!de 2020, através deste documento, que é composto por 85 

folhas impressas num só lado. 

Madrid, 26 de março de 2021 

Sra. María Dolores Dancausa Treviño 

Presidente do Conselho 

Sr. Alfonso Saez Alonso-Muñumer 

Administrador - Diretor Geral 

Sr. Julio Gabriel Zapetero Gaviria 

Administrador  

Fernando Moreno Marcos  

Administrador 

Sra. Patricia Ayuela de Rueda 

Administrador 

Sr. Mario Armero Montes 

Administrador 

Sr. Gustavo A. García Brusilovsky 

Administrador 

Sr. Alberto Reis de Oliveira Ramos 

Administrador 

Sr. Antonig Murillo Gayo 

Secretário Administrador 

Jacobo Díaz García 

Administrador 

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 25 de março de 2021, teve lugar a 

formulação das contas anuais e do relatório de gestão correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020. 



2 

 

2. Que ficam lavradas em oitenta e duas (82) folhas de papel comum e o relatório de gestão em três (3) folhas de papel 

comum, impressas todas elas numa só face. 

3. Que as contas anuais e o relatório de gestão correspondentes ao exercício de 2020 são rubricadas por mim em cada 

uma das suas folhas e que correspondem às que o Conselho de Administração formulou na reunião indicada na primeira 

secção. 

4. Que os membros do Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. presentes na reunião 

realizada a 26 de março de 2021, deram o seu consentimento unânime na referida reunião para a subscrição das contas 

anuais e do relatório de gestão relativo ao exercício social findo a 31 de dezembro de 2020. 

5. Que o Administrador Sr. Alberto Reis de Oliveira Ramos esteve presente na referida reunião por videoconferência, tendo 

a sua identidade sido reconhecida pelo Sr. Secretário do Conselho, que deu também o seu consentimento expresso à 

assinatura das contas anuais e do relatório de gestão relativo ao exercício social findo a 31 de dezembro de 2020 e 

procederá subsequentemente à incorporação da sua assinatura original no local apropriado. 

Sr. Antonio Murillo Gayo 

Secretário Administrador 
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Relatório de auditoria das contas anuais emitido por um auditor 
independente 

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 2020, 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 2020, 
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. 

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. 
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Questões-chave de auditoria 
Modo de abordagem das mesmas na 
auditoria 

Correções de valor por deterioração da carteira 
de crédito � crédito a clientes e implicações e 
impacto da Covid-19 

 

A 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor a 
Circular 4/2019 de 26 de novembro, do Banco 
de Espanha, sendo a principal alteração a 
inclusão de um novo modelo de perdas por 
imparidade, baseado em critérios de perdas 
esperadas, que substitui o modelo de perdas 
incorridas que a Sociedade vinha a aplicar. 

A determinação da imparidade devida ao risco 
de crédito é uma das estimativas mais 
significativas na elaboração das contas anuais 
adjuntas, razão pela qual tem sido considerada 
uma questão-chave de auditoria. 

Esta estimativa tornou-se mais complexa no 
atual contexto de incerteza resultante da crise 
causada pela Covid-19, devido à incorporação 
de elementos adicionais de julgamento e 
estimativa nos modelos internos. Os modelos 
internos utilizados pela Sociedade têm em conta 
elementos como por exemplo: 

� A classificação das diferentes carteiras de 
crédito de acordo com o seu perfil de risco 
de crédito. 

� A identificação e classificação dos ativos 
sob vigilância especial ou duvidosos 
("Fase 2" ou "Fase 3"), incluindo os 
critérios adicionais estabelecidos no 
contexto da Covid-19 e que, entre outros, 
afetam os utilizados na avaliação das 
operações sob medidas de moratória. 

� A utilização de informação prospetiva nos 
diferentes cenários considerados nos 
modelos, assim como a probabilidade da 
sua ocorrência. A informação prospetiva 
mais relevante diz respeito, entre outras 
coisas, à evolução esperada das taxas de 
desemprego, do produto interno bruto e 
dos preços da habitação. 

No exercício de 2020, a fim de definir o 
cenário base, a Sociedade considerou as 
previsões macroeconómicas publicadas 
pelos bancos centrais de Espanha e 
Portugal. 

Em relação às correções de valor por 
deterioração de ativos, 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 correções de valor 
estimadas coletivamente, em colaboração com 
os nossos especialistas internos. 

Em relação ao sistema de controlo interno, 
efetuámos, entre outros, os seguintes 
procedimentos: 

� Verificação da adaptação e adequação 
das políticas contabilísticas da Sociedade 
à nova Circular, no que diz respeito à 
classificação e avaliação dos 
instrumentos financeiros, incluindo a 
imparidade. 

� Avaliação da consistência dos aspetos 
identificados pela Unidade de Validação 
Interna, em relação à construção de 
certos modelos e à sua posterior 
recalibração. 

� Verificação dos principais aspetos 
relacionados com o ambiente de 
segurança dos sistemas de informação 
que incluem o cálculo da deterioração. 

� Compreensão da construção de modelos 
de deterioração dos saldos de cartões de 
crédito e empréstimos e a sua adequação 
às exposições cobertas. 

� Análise da avaliação periódica de riscos e 
alertas de acompanhamento para a 
identificação de ativos sob vigilância 
especial ou duvidosos ("Fase 2" ou "Fase 
3"). 

Além disso, realizámos testes detalhados que 
consistem em: 

� Avaliação dos impactos da primeira 
aplicação da Circular a 1 de janeiro de 
2020 e do seu registo contabilístico 
adequado. 
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Questões-chave de auditoria 
Modo de abordagem das mesmas na 
auditoria 

� A razoabilidade da incorporação do 
julgamento especializado nos modelos, 
quando aplicável, e a realização de testes 
de validação sobre os principais 
parâmetros do modelo. 

Tudo isto levou a Direção da Sociedade a 
reconhecer na conta de resultados em anexo 
dotações por risco de crédito no valor total de 
133.192 milhares de euros durante o exercício 
de 2020, dos quais 125.376 milhares de euros 
foram reconhecidos na rubrica "Deterioração do 
valor de ativos financeiros não mensurados ao 
justo valor através de resultados" e 7.816 
milhares de euros na rubrica "Provisões por 
compromissos e garantias concedidos". 

Ver notas 1bis, 2.17, 7 e 16 das contas anuais 
em anexo do exercício de 2020. 

� Verificações seletivas dos métodos de 
cálculo, da segmentação, da classificação 
da carteira de crédito, da informação 
utilizada para estimativas, dos critérios 
para determinar o aumento significativo 
do risco e da inclusão de certos atributos 
nas bases de dados. 

� Replicação dos modelos de estimativa de 
deterioração do risco de crédito para 
validar os resultados obtidos pela 
Sociedade e o cálculo das provisões 
coletivas para a carteira de cartões de 
crédito e de empréstimos. 

Relativamente às implicações e impactos da 
Covid-19, os principais procedimentos realizados 
são os seguintes: 

� Entendimento da adaptação das políticas 
contabilísticas e do quadro metodológico 
relativamente à consideração da 
existência ou não de um aumento 
significativo do risco de crédito. 

� Verificação dos critérios e metodologias 
desenvolvidos pela Sociedade para o 
cálculo das provisões no contexto da 
Covid-19. 

� Análise da razoabilidade dos cenários 
macroeconómicos incluídos nos modelos 
e verificação da sua aplicação adequada. 

� Verificação da consistência da 
classificação contabilística das operações 
de moratória com os critérios de 
classificação definidos pela Sociedade. 

� Análise de uma amostra de processos de 
operações de moratória, a fim de avaliar a 
sua adequada concessão em 
conformidade com a legislação em vigor. 

� Verificação da informação fornecida em 
relação aos impactos decorrentes da 
Covid-19 nas contas anuais adjuntas. 

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. 

 

Questões-chave de auditoria 
Modo de abordagem das mesmas na 
auditoria 
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Compra de 100% do capital social da 
Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 

 

A 1 de junho de 2019, e após receber as 
autorizações necessárias dos reguladores, 
formalizou-se a aquisição por parte do 
Bankinter S.A. de 100% do capital social do 
EVO Banco, S.A.U. e, consequentemente, da 
sua subsidiária de consumo na Irlanda, 
Avantcard Ireland Limited. 

Em 18 de dezembro de 2019, a Sociedade e o 
EVO Banco, S.A., ambos detidos a 100% pelo 
Bankinter, S.A., assinaram um acordo de 
compra e venda pelo qual a Sociedade adquiriu 
100% do capital social da Avantcard D.A.C. ao 
EVO Banco, S.A., sujeito à obtenção de 
confirmação do Banco da Irlanda de que não 
se opunha à transação. 

Nos termos do referido acordo, o preço de 
compra foi estipulado como o justo valor da 
Avantcard, D.A.C. na data da transferência, 
considerando para este cálculo o capital próprio 
da Sociedade na data da transferência mais os 
ativos intangíveis e outros ajustes identificados 
pelo Bankinter, S.A. no processo de aquisição. 

Em 1 de abril de 2020, após confirmação do 
Banco da Irlanda, a transação foi concluída. O 
preço definitivamente pago ascendeu a 79.796 
milhares de euros, e a participação foi 
reconhecida na rubrica "Investimentos em 
subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 
associadas" no balanço adjunto. 

Esta transação é considerada uma questão-
chave de auditoria, uma vez que se trata de um 
acontecimento significativo que ocorreu durante 
o exercício auditado. 

Ver nota 8 das contas anuais em anexo. 

No que diz respeito à transação descrita, 
levámos a cabo os seguintes procedimentos de 
auditoria: 

� Obtenção e leitura da correspondente ata 
de aprovação pelo Conselho de 
Administração e pela Assembleia Geral 
de Acionistas. 

� Verificação das autorizações recebidas 
das autoridades competentes. 

� Verificação do tratamento contabilístico da 
transação. 

� Obtenção do contrato de compra e venda 
assinado entre a Sociedade e o vendedor 
da referida sociedade de participação, 
verificando os termos contratuais da 
transação e obtenção dos extratos 
bancários que justificam a liquidação da 
compra pela Sociedade. 

� Verificação do registo contabilístico 
correto e das informações fornecidas no 
relatório das contas anuais sobre a 
transação. 

Em resultado dos procedimentos acima 
referidos, obtivemos provas de auditoria 
adequadas suficientes para concluir que a 
transação foi devidamente contabilizada e 
discriminada nas contas anuais em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Questões-chave de auditoria 
Modo de abordagem das mesmas na 
auditoria 

Provisões 
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A Sociedade está envolvida em certos 
procedimentos administrativos, judiciais ou 
qualquer outro tipo relacionados com 
questões legais e fiscais, resultantes 
principalmente do curso normal da sua 
atividade. 

Geralmente, tanto a determinação do 
resultado esperado de tais processos como a 
avaliação do seu efeito económico são 
questões de particular complexidade e 
incerteza quanto ao seu possível resultado, 
período de conclusão de tais processos e/ou o 
montante final. 

Consequentemente, a estimativa das provisões 
por litígios é uma das áreas que envolve uma 
componente de estimativa mais elevada em 
termos do seu possível impacto nas contas 
anuais anexas, razão pela qual tem sido 
considerada uma questão-chave de auditoria. 

Os Administradores e a Direção da Sociedade 
conceberam uma política a este respeito, ao 
abrigo da qual decidem quando registar uma 
provisão para estes itens. 

Ver nota 12.1 do relatório das contas anuais 
em anexo do exercício de 2020. 
 

No quadro da nossa auditoria levámos a cabo, 
entre outros, 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. 

� Testes seletivos em detalhe, verificando 
determinados atributos com a 
documentação de apoio correspondente. 

� Verificação do registo, estimativa e 
movimento das provisões contabilísticas. 

Como resultado dos procedimentos sobre as 
provisões de passivo, estas estimativas não se 
encontram 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 estão bastante 
dependentes dos cálculos, dos 
processamentos e da informação gerida 
automaticamente pelos sistemas de 
informação utilizados. 

A eficácia do quadro global de controlo interno 
dos sistemas de informação relacionados com 
o processo de registo e fecho contabilístico é 
fundamental para a realização de certos 
procedimentos de auditoria baseados no 
controlo interno. 

O nosso trabalho consistiu na realização de 
determinados procedimentos na área do controlo 
interno geral associado aos sistemas de 
informação, sobre os processos que apoiam o 
registo e fecho contabilístico da Sociedade, em 
colaboração com os nossos especialistas 
internos em sistemas de informação. 

Entendemos melhor as funcionalidades e 
envolvimento no processo de registo e fecho 
contabilístico dos sistemas de informação do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.. 
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Questões-chave de auditoria 
Modo de abordagem das mesmas na 
auditoria 

A compreensão, avaliação e validação dos 
controlos gerais relacionados com os sistemas 
de informação financeira, pela sua natureza e 
pela extensão do esforço de auditoria 
necessário, são uma área crítica do nosso 
trabalho e, como tal, foram identificadas como 
uma questão-chave de auditoria. 
 

Para os sistemas de informação considerados 
relevantes neste contexto, realizámos testes 
relativos à validação dos seguintes aspetos: 

� Controlos gerais para a gestão das 
autorizações de acesso do pessoal aos 
sistemas de informação financeira para a 
implementação de alterações nos 
processos informáticos. 

� Existência de ferramentas de gestão e 
controlo dos processos automáticos e 
potenciais incidentes. 

� Análise do processo de geração de 
lançamentos manuais e testes seletivos 
de extração e filtragem dos lançamentos 
manuais em sistemas de informação 
financeira. 

� Verificação dos controlos automáticos que 
suportam os principais processos-chave 
do negócio que afetam o registo nos 
sistemas contabilísticos. 

Como resultado dos procedimentos 
anteriormente descritos, 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 2020, cuja 

formulação é da responsabilidade dos administradores da Sociedade e não faz parte integrante das 

contas anuais. 

O nosso parecer 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, bem como avaliar e informar se o conteúdo e apresentação do 

relatório de gestão estão de acordo 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 2020, e o seu conteúdo e 

apresentação estão em conformidade com as normas aplicáveis. 
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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 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 o nosso 
parecer. 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. 
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! 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 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 foram 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 2021 

Período de contratação 

A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas na sua reunião realizada a 20 de maio de 2020 nomeou a 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores por um período de um ano, para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

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. 
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Serviços prestados 

Os serviços diferentes dos da auditoria de contas, que foram prestados à Sociedade, encontram-se 
detalhados na nota 25 do relatório das contas anuais anexas. 
 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 

Amagoia Delgado Rodriguez (22009) 
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96,00 EUR 
CARIMBO: 
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30 de março de 2021 
 

Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
Avenida de Bruselas, n.º 12 
28108 Alcobendas 
Madrid 
Espanha 

 
À atenção da Comissão de Auditoria e Riscos 
 
 
 
 
Estimados Senhores, 
 
Temos o prazer de enviar o nosso Relatório à Comissão de Auditoria e Riscos em relação à nossa 
auditoria relativa ao exercício que terminou a 31 de dezembro de 2020. O principal objetivo deste 
relatório é comunicar os resultados da auditoria das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. (doravante, a "Entidade") que consideramos serem relevantes para os responsáveis pela 
governação da Entidade. 

 
Concluímos o nosso trabalho de auditoria e, na mesma data do presente relatório, emitimos um 
parecer de auditoria favorável sobre as contas anuais da Entidade relativas ao exercício anual 
encerrado a 31 de dezembro de 2020. 

 
Discutimos a versão provisória do relatório em anexo com a Comissão na reunião de 26 de março de 
2021, na qual participaram Amagoia Delgado Rodríguez e Jorge Fontcuberta Fernández em nome da 
PwC. 
 
Atentamente, 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Amagoia Delgado Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P° de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, Espanha 
Tel: +34 915 684 400 / +34 902 021111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es 
 
R. C. Madrid, folha 87.250-1, página 75, volume 9.267, livro 8.054, secção 3.a 
Inscrita no R.O.A.C. com o número S0242 - NIPC: B-79 031290 
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Cumprimento dos requisitos de independência 

Serviços adicionais aos da auditoria 

Auditores principais 

Empresas distintas da PwC e peritos internos 
envolvidos na auditoria 

Comunicações efetuadas 

Metodologia da auditoria 

Importância relativa 

Princípio de empresa em funcionamento 

Controlo interno 

Incumprimento das disposições legais e regulamentares 

Principais métodos de avaliação seguidos pelo 

Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

Questões-chave de auditoria 

Resumo executivo 

Segue-se um breve resumo das principais secções incluídas no Relatório Adicional à Comissão de 
Auditoria e Riscos do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. sobre a auditoria das contas 
anuais relativas ao exercício financeiro de 2020: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento dos requisitos de independência 
 

Os requisitos de independência são os 
aplicáveis em conformidade com o 
estabelecido: 

 
· Na Lei 22/2015, de 20 de julho, 

sobre Auditoria de Contas (LAC). 
 

· No Regulamento (UE) n.º 
537/2014 de 16 de abril. 

Confirmamos que em relação à auditoria das contas anuais do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, os parceiros responsáveis 
pela execução, os parceiros e responsáveis pela condução da 
auditoria e a empresa de auditoria, PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L., com as extensões aplicáveis, cumpriram os 
requisitos de independência aplicáveis. 

 
Confirmação de independência 

A 26 de março de 2021 emitimos a nossa confirmação de 
independência à Comissão de Auditoria e Riscos do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A., indicando estes aspetos. 
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Serviços adicionais aos da auditoria 

 

Os detalhes da Declaração de Independência entregue à Comissão de Auditoria e Riscos do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. estão incluídos no Anexo 4 do presente Relatório, que 
indica os serviços não relacionados com auditoria prestados às diferentes empresas da "cadeia de 
controlo" do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., no qual se pode verificar que não foram 
prestados serviços que não sejam de auditoria ao Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. no 
exercício de 2020. 

 
Auditores principais 

Os principais parceiros de auditoria envolvidos na auditoria são os seguintes: 
 

Nome e apelidos Função 

Amagoia Delgado Parceiro de auditoria signatário do relatório de auditoria das contas 
anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. (�Engagement 
Leader�) 

Fco. Javier Astiz Parceiro de auditoria responsável pela qualidade do trabalho para as 
contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
Os outros parceiros envolvidos na auditoria são os seguintes: 

 

Nome e apelidos Função 

Santiago Martínez-Pinna Parceiro responsável pela revisão dos modelos de deterioração de 
risco de crédito 

Iñaki Sánchez Diretor responsável pela revisão dos sistemas informáticos 

Patricia Ferrer Diretora responsável pela revisão fiscal 

  
 
 

Conclusões Relatóri
o 

 
Verificámos que a 

informação incluída no 
relatório de contas anuais do 

exercício de 2020 é 
consistente com os serviços 

não relacionados com 
auditoria prestados durante o 

exercício. 

Concluímos que não afetam 
tal independência como 
auditores, e que estes 
serviços têm um efeito 

imaterial, quer 
separadamente quer em 

conjunto, nas contas anuais 
do Bankinter Consumer 

Finance, E.F.C., 
S.A. auditadas. 

 
Análise 

Realizámos uma análise do 
impacto na nossa 

independência como 
auditores dos serviços que 
não são de auditoria que 

prestamos às entidades do 
Grupo Bankinter, incluindo 

o Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A., 
durante o exercício de 

2020. 



 

3 

Empresas distintas da PwC e peritos internos envolvidos na auditoria 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicações efetuadas 
 
 

  
 
 

Em 1 de outubro de 2020, foi formalizado o contrato de auditoria para o exercício de 
2020 do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

Nenhum parceiro de 
auditoria fora da rede PwC 

esteve diretamente 
envolvido na auditoria do 

Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A. para 

o exercício de 2020. 

Na auditoria das contas 
anuais do Bankinter 
Consumer Finance, 

E.F.C., S.A. não 
envolvemos empresas de 

auditoria que não 
pertençam à rede da PwC. 

Não envolvemos peritos 
externos na nossa 

auditoria 

Envolvemos peritos fiscais 
internos. 
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As nossas comunicações com a Comissão de Auditoria e Riscos tiveram lugar nas várias reuniões da 
mesma realizadas durante 2020 e 2021, estruturadas da seguinte forma: 

 

Datas Assuntos discutidos 

 
 
 
 
 
 

27 de março de 2020 

Apresentação do planeamento e abordagem do trabalho no contexto da auditoria 
correspondente ao exercício de 2019. 

 
Desenvolvimento do trabalho de auditoria das contas anuais da 
Sociedade correspondentes ao exercício de 2019. 

 
Cumprimento dos requisitos de independência. 

 
Conclusões da auditoria das contas anuais da Sociedade para o exercício de 2019. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 
Apresentação da versão provisória do Relatório Adicional à Comissão de Auditoria 
e Riscos para o exercício de 2019. 

 
 
 
 
 
 

26 de março de 2021 

Apresentação do planeamento e abordagem do trabalho no contexto da auditoria 
correspondente ao exercício de 2020. 

 
Desenvolvimento do trabalho de auditoria das contas anuais da 
Sociedade correspondentes ao exercício de 2020. 

 
Cumprimento dos requisitos de independência. 

 
Conclusões da auditoria das contas anuais da Sociedade para o exercício de 2020. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 
Apresentação da versão provisória do Relatório Adicional à Comissão de Auditoria 
e Riscos para o exercício de 2020. 

 
As nossas principais comunicações com o Conselho de Administração tiveram lugar em reuniões do 
mesmo nos exercícios de 2019 e 2020, tendo sido discutidos os seguintes assuntos: 

 

Datas Assuntos discutidos 

 

27 de março de 2020 

Cumprimento dos requisitos de independência. 
Conclusões da auditoria das contas anuais da Sociedade para o exercício de 
2019. 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 

26 de março de 2021 

Cumprimento dos requisitos de independência. 
Conclusões da auditoria das contas anuais da Sociedade para o exercício de 
2020. 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 

  
 
 

As comunicações com a Direção do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. foram 
levadas a cabo periodicamente e na sua maioria informalmente, para que pudessem 
ser avaliadas rápida e eficientemente no decurso da auditoria. 
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Metodologia da auditoria 
 

Obtivemos as nossas evidências de 
auditoria através de: 

 
· Reuniões com a Alta Direção para 

compreender o negócio, os riscos e os 
processos de controlo em que a 
Direção se baseia, com base nos 
nossos conhecimentos e experiência 
anteriores. 

 
· Avaliação da forma como a Direção 

gere o negócio, com ênfase nos 
objetivos operacionais chave. 

 
· Evidências dessa avaliação / Obtenção 

de evidências. 
 

· Avaliação da importância relativa de cada 
componente financeira, dos riscos 
associados, da eficácia dos processos de 
controlo da Direção e da relevância para 
as contas anuais. 

 

· Revisão analítica e outros procedimentos 
substantivos. 

 

 

Os nossos procedimentos concentraram-se nas áreas de maior risco. Os riscos considerados 
significativos tanto na auditoria do Grupo como na auditoria do Bankinter, S.A. que abordámos 
foram: 

 
· Evasão de controlos por parte da Direção (*) 
· Correções de valor por deterioração de ativos financeiros (**) 

 
(*) Este risco foi considerado significativo de acordo com a ISA 240 sobre "As 

Responsabilidades do Auditor Relativas a Fraude numa Auditoria de Demonstrações 
Financeiras". 

 
(**) Este risco foi considerado significativo devido à elevada componente de julgamento e 

estimativas complexas em relação aos seguintes aspetos: 
 

� Razoabilidade dos pressupostos aplicados para a determinação do "staging". 
� Razoabilidade dos pressupostos aplicados para a determinação da DP e LGD. 
� Impacto das correções de valor por deterioração devido à COVID-19. 

Pelo seu lado, este risco foi considerado elevado em relação aos seguintes aspetos: 
 

� Risco de exatidão e exaustividade dos dados de entrada do modelo. 
� Razoabilidade dos restantes pressupostos aplicados. 
� Risco na concessão de operações COVID-19 (moratórias). 

  
 
 

Comunicar 

Compreender 

Avaliação 

Provar 

Endereço 

Responsabilidade do 
Conselho 
Resultados financeiros 
Negócio e contexto 
Controlos 
Análise da direção 
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Para além disso, identificaram-se os seguintes riscos classificados como elevados 
(Higher Normal Risk): 

 
· Reconhecimento de receitas de juros e comissões (***) 
· Disposições legais e fiscais 
· Aquisição de 100% do capital social da Avantcard ao EVO Banco 
· Automatização dos sistemas de informação financeira 

 
(***) Embora a ISA 240 presuma a importância do risco de fraude no reconhecimento de receitas, é 

permitido refutar essa presunção em determinadas circunstâncias. Na sequência da análise 
efetuada, concluiu-se que este risco não é significativo no Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A., tendo sido considerado como um risco Elevado (Normal-Higher) para as receitas 
de juros e comissões e como um risco Normal (Normal-Lower) para as restantes receitas. 

 
No decurso do nosso trabalho de auditoria das contas anuais do exercício de 2020, conduzimos o nosso 
trabalho através da combinação de testes da eficácia operacional dos controlos implementados pelo 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. (e pelo Grupo) e testes substantivos em relação às diferentes 
categorias de balanço. 

 
Apresenta-se a seguir um resumo da abordagem considerada nestas áreas para os riscos 
considerados significativos: 

 
 

Rubrica contas anuais 
Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Não aplicado 
Evasão de controlos 
pela Direção 

Significativo SI
M 

SIM 

 
Ativos financeiros a custo 
amortizado, empréstimos e 
adiantamentos - clientes 
2.226 milhões de euros 

Risco de que as 
correções de valor por 
deterioração não estejam 
corretas 
estimadas 

 

 
Significativo 

 

 
SI
M 

 

 
SIM 

 
Segue-se um resumo da abordagem considerada nas áreas de maior risco considerados como 
elevados (higher normal risk): 

 

Rubrica contas anuais 
Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Receitas de 
juros/Receitas de 
comissões 
269 milhões de euros / 24 
milhões de euros 

Risco de fraude no 
reconhecimento de 
receitas 

 
Normal 
Higher 

 

SIM 

 

SIM 

 

Provisões 
39 milhões de euros 

Risco de que as 
provisões para questões 
legais e fiscais não 
sejam corretamente 
estimadas. 

 
Normal 
Higher 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 

Investimentos em 
subsidiárias, 
empreendimentos 
conjuntos e associadas 
80 milhões de euros 

Risco de que o 
investimento na 
Avantcard não se 
encontre devidamente 
registado 

 
Normal 
Higher 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 
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Automatização dos 
sistemas de informação 
financeira 

Risco derivado do grau 
de automatização dos 
processos 
contabilísticos 

 
Normal 
Higher 

 
SIM 

 
Não 

aplicado 

Importância relativa e diferenças de auditoria não corrigidas 

Determinámos a importância relativa das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
tomadas como um todo para o exercício que terminou a 31 de dezembro de 2020: 

 
 Método de cálculo Montante 

Materialidade global 1% das receitas da atividade de exploração 2,9 milhões de euros 

Materialidade de planeamento 75% da materialidade global 2,2 milhões de euros 

Materialidade de ajustes 10% da materialidade global 0,29 milhões de euros 

 
Durante o nosso trabalho de auditoria das contas anuais para o exercício de 2020, não 
foram identificadas incorreções superiores à materialidade dos ajustes, que por isso devam 
ser comunicadas. 

 

Princípio de empresa em funcionamento 
 

Aplicação do princípio da empresa em 
funcionamento 

Contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C, 
S.A. correspondentes ao exercício de 2020 ü 

 
Controlo interno 

 
Incumprimento das disposições legais e regulamentares 

 
 

 
 

As questões de controlo interno identificadas no decurso da nossa auditoria, que não são 
de particular importância, serão comunicadas no nosso relatório de controlo interno, que 

será emitido em maio de 2021. 

 
DESENVOLVIMENTO DO 

TRABALHO 

De acordo com as 
expectativas 

Não identificámos quaisquer questões significativas relacionadas com o 
incumprimento ou alegado incumprimento das disposições legais e regulamentares. 

Acesso a todas as informações de que o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tem 
conhecimento que são relevantes para a preparação das contas anuais para o exercício de 

2020. 
 

A declaração é obtida e será datada de 30 de março de 2021. 

Não foram detetadas deficiências de controlo interno particularmente significativas. 
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 Principais métodos de avaliação seguidos pelo Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. 

Rubricas das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., para as quais os 
vários métodos de avaliação são detalhados: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ativos financeiros a custo amortizado 
(empréstimos e adiantamentos - 
clientes) - Correções de valor por 

deterioração de ativos 

As principais características 
dos métodos de avaliação 

estão incluídas nas Notas 2 
e 16 das contas anuais e na 

secção 8 do Relatório 
Adicional à Comissão de 

Auditoria e Riscos. 

 
Provisões de passivo 

A adequação dos 
métodos de avaliação 
utilizados nas contas 

anuais foi revista 

Ativos por imposto diferido 

Os métodos de 
avaliação estão em 

conformidade com os 
regulamentos em vigor, 

não tendo sido 
detetados incidentes 

relevantes. 
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Questões-chave de auditoria 
 

 

  
 
 

 
 

Automatização dos 
sistemas de informação 

financeira 

 
 

Compra de 100% do capital 
social da Avantcard, D.A.C. à 

EVO Banco, S.A. 

 
 

Provisões 

 

Correções de valor por 
deterioração da carteira 

de crédito � crédito a 
clientes 

 
As questões-chave de auditoria identificadas estão incluídas 

no nosso relatório de auditoria sobre as contas anuais 
a 31 de dezembro de 2020 
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1. Aspetos sobre independência e equipa de auditoria 

1.1 Cumprimento dos requisitos de independência 
 

Em relação à auditoria das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, confirmamos que, tanto quanto 
sabemos e acreditamos, os parceiros responsáveis pela execução, os parceiros e os 
responsáveis pela realização da auditoria e a própria empresa de auditoria, 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., com as extensões que lhes são aplicáveis, 
cumpriram os requisitos de independência aplicáveis em conformidade com as 
disposições da Lei 22/2015, de 20 de julho, sobre Auditoria de Contas (LAC) e do 
Regulamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril. 

 
Tanto quanto sabemos e acreditamos, declaramos que os serviços de não auditoria que 
prestamos ao Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e ao Grupo Bankinter estão em 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis em Espanha e que não prestámos 
serviços de não auditoria que são proibidos pelos artigos 16 e 39 da Lei de Auditoria de 
Contas 22/2015, tal como implementados pelo Artigo 5 (1) do Regulamento (UE) 
537/2014. 

 
Os serviços de não auditoria que prestámos ao Bankinter Consumer Finance, E.F.C., 
S.A. e às suas entidades vinculadas por uma relação de controlo, no período de 1 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, encontram-se detalhados na nossa 
Declaração de Independência enviada ao Presidente da Comissão de Auditoria e 
Riscos do Banco, Sr. Mario Armero Montes, datada de 26 de março de 2021, que se 
encontra anexada ao presente relatório como Anexo 4. 

 
1.2 Serviços adicionais aos da auditoria 

 
Realizámos uma análise do impacto na nossa independência como auditores dos 
serviços não relacionados com a auditoria que prestámos ao Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A. e às suas entidades vinculadas por uma relação de controlo 
durante o exercício de 2020. Os detalhes destes estão incluídos no Anexo 4 do nosso 
Relatório Adicional à Comissão de Auditoria e Riscos. 

 
Como resultado desta análise, concluímos que estes serviços não afetam a nossa 
independência como auditores, e que estes serviços têm um efeito imaterial, quer 
separadamente quer em conjunto, sobre as contas anuais auditadas. 

 
Do mesmo modo, verificámos a coincidência entre os pormenores dos serviços que não 
são de auditoria incluídos no Anexo 4 do nosso Relatório Adicional à Comissão de 
Auditoria e Riscos e as informações incluídas no relatório de contas anuais do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. para o exercício de 2020. 

 
1.3 Auditores principais 

 
Os principais parceiros de auditoria envolvidos na auditoria são os seguintes: 

 

Nome e apelidos Função 

Amagoia Delgado Parceiro de auditoria signatário (Engagement Leader) 

Fco. Javier Astiz Parceiro de auditoria responsável pela qualidade do trabalho para as 
contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
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Os outros parceiros envolvidos na auditoria são os seguintes: 
 

Nome e apelidos Função 

Santiago Martínez-Pinna Parceiro responsável pela revisão dos modelos de deterioração 
de risco de crédito 

Iñaki Sánchez Diretor responsável pela revisão dos sistemas informáticos 

Patricia Ferrer Diretora responsável pela revisão fiscal 

 
1.4 Empresas distintas da PwC e peritos externos envolvidos na auditoria 

 
Durante a nossa auditoria das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A., a participação de outros revisores oficiais de contas que não a PwC 
e/ou peritos externos foi a seguinte: 

 

Tipo de 
profissional 
envolvido 

 
Envolvimento 

 
1) Parceiros de 

auditoria 
envolvidos 

Nenhum parceiro de auditoria fora da rede PwC esteve diretamente 
envolvido na auditoria do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
para o exercício de 2020. 

2) Auditores legais 
externos à nossa 
rede 

Na auditoria do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. para o 
exercício de 2020 não foram envolvidos auditores externos que não 
pertençam à rede PwC. 

 
 

3) Peritos do auditor 
externos 

Tal como indicado na ISA 620.6, os peritos externos envolvidos na 
auditoria são "Um terceiro com experiência num campo diferente da 
contabilidade ou auditoria onde o seu trabalho é utilizado pelo auditor 
para ajudar o auditor a obter provas suficientes e apropriadas". Não 
envolvemos peritos externos desta natureza na nossa auditoria, mas 
apenas peritos internos na área fiscal. 
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2. Comunicações efetuadas 

Em 1 de outubro de 2020, foi formalizado o contrato de auditoria para o exercício de 2020 do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
As nossas comunicações com o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. ao longo da 
auditoria do exercício de 2020 foram feitas principalmente através da Comissão de Auditoria 
e Riscos e da Direção da Entidade. 

 
2.1 Comunicações com a Comissão de Auditoria e Riscos 

 
As reuniões da Comissão de Auditoria e Riscos nas quais a PwC participou em algum 
ponto da agenda foram as seguintes: 

 
 

Data 
Natureza/Forma de 
comunicação 

 
Participantes 

 
Conteúdo da agenda 

27 de março de 2020 Reunião da Comissão 
de Auditoria e Riscos 

Amagoia Delgado 
Jorge Fontcuberta 

Apresentação do planeamento e abordagem do 
trabalho no contexto da auditoria correspondente ao 
exercício de 2019. 

 
Desenvolvimento do trabalho de auditoria das 
contas anuais da Sociedade correspondentes ao 
exercício de 2019. 

 
Cumprimento dos requisitos de independência. 

 
Conclusões da auditoria das contas anuais da 
Empresa para o exercício de 2019. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 
Apresentação da versão provisória do Relatório 
Adicional à Comissão de Auditoria e Riscos para o 
exercício de 2019. 

26 de março de 2021 Reunião da Comissão 
de Auditoria e Riscos 

Amagoia Delgado 
Jorge Fontcuberta 

Apresentação do planeamento e abordagem do 
trabalho no contexto da auditoria correspondente ao 
exercício de 2020. 

 
Desenvolvimento do trabalho de auditoria das 
contas anuais da Sociedade correspondentes ao 
exercício de 2020. 
Cumprimento dos requisitos de independência. 

 
Conclusões da auditoria das contas anuais da 
Empresa para o exercício de 2020. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

 
Apresentação da versão provisória do Relatório 
Adicional à Comissão de Auditoria e Riscos para o 
exercício de 2020. 

 
2.2 Comunicações com o Conselho de Administração 

 
 
Data 

Natureza/Forma de 
comunicação 

 
Participantes 

 
Conteúdo da agenda 

27 de março de 2020 Reunião do 
Conselho de 
Administração 

Amagoia Delgado 
Jorge Fontcuberta 

Cumprimento dos requisitos de independência. 
 

Conclusões da auditoria das contas anuais da 
Empresa para o exercício de 2019. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 

26 de março de 2021 Reunião do 
Conselho de 
Administração 

Amagoia Delgado 
Jorge Fontcuberta 

Cumprimento dos requisitos de independência. 
 

Conclusões da auditoria das contas anuais da 
Empresa para o exercício de 2020. 

 
Apresentação de questões-chave da auditoria. 
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2.3 Comunicações com a Direção da Entidade 
 

As comunicações com a Direção do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. são levadas 
a cabo periodicamente e na sua maioria informalmente, para que sejam avaliadas rápida e 
eficientemente no decurso da auditoria. Basicamente, o conteúdo das mesmas centra-se 
nos seguintes tópicos: 

 
· Comunicação por parte da Entidade dos principais marcos que fazem parte dos 

diferentes encerramentos contabilísticos. 
 

· Comunicação por parte da Entidade de possíveis requisitos ou pedidos de 
informação por parte dos supervisores. 

 
· Comunicação do grau de progresso da auditoria nos diferentes períodos de 

encerramento. 
 

· Análise de novos desenvolvimentos regulamentares que possam afetar as contas 
anuais da Entidade a curto ou médio prazo. 
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3. Metodologia da auditoria 

3.1 Metodologia da auditoria da PwC 
 

Continuamos a adotar uma estratégia e uma metodologia de auditoria baseada no risco 
para alinhá-la ainda mais estreitamente com a avaliação por parte da Direção dos 
riscos do negócio, a fim de assegurar a existência de processos e controlos adequados. 
As principais características da nossa abordagem são as seguintes: 

 
Obtivemos as nossas evidências de 
auditoria através de: 

 
· Reuniões com a Alta Direção para 

compreender o negócio, os riscos e 
os processos de controlo em que a 
Direção se baseia, com base nos 
nossos conhecimentos e 
experiência anteriores. 

 
· Avaliação da forma como a 

Direção gere o negócio, com 
ênfase nos objetivos 
operacionais chave. 

 
· Evidências dessa avaliação 

/ Obtenção de evidências. 
 

· Avaliação da importância relativa de 
cada componente financeira, dos 
riscos associados, da eficácia dos 
processos de controlo da Direção e da 
relevância para as contas anuais. 

 
· Revisão analítica e outros 

procedimentos 
substantivos. 

 

 
Para uma descrição mais detalhada, ver Anexo 1 do presente Relatório Adicional à 
Comissão de Auditoria e Riscos. 

  
 
 

Comunicar 

Compreender 

Avaliação 

Provar 

Endereço 

Responsabilidade do 
Conselho 
Resultados financeiros 
Negócio e contexto 
Controlos 
Análise da direção 
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3.2 Calendário e âmbito da auditoria 

3.2.1 Calendário para a realização da auditoria 

Abaixo encontram-se as datas dos marcos mais significativos da nossa auditoria das 
contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.: 

 
(*) Data aproximada. 

 
 
 

 
* Preparação da carta de recomendações de controlo do Grupo 

 
* Emissão do Relatório Complementar para o Banco de Espanha 

Emissão do relatório de auditoria das contas anuais 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020 

Emissão do Relatório Adicional à Comissão de Auditoria e Riscos 
correspondente ao exercício findo em 31/12/2020 

 
* Apresentação à Comissão de Auditoria e Riscos 

 

* Conclusão da revisão das contas anuais correspondentes ao exercício de 2020 

 
 
* Início da fase final da auditoria 

 
* Encerramento contabilístico do exercício de 2020 

 
 
* Início da fase interina da auditoria 

1
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/
1
0

/
2

0
2

0
 

3
1
/
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5
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0
2

1
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) 
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0
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3
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/
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5
/
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0
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2
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2
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1
 

3
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0
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/
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/
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2
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3.2.2 Alcance da auditoria 
 

Tal como detalhado no Plano de Auditoria incluído no Anexo 2 do presente 
Relatório, no desenvolvimento da nossa estratégia de auditoria, adquirimos uma 
compreensão dos processos de negócio relevantes que têm impacto nas contas 
anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., que é fundamental para 
determinar a abordagem de auditoria e identificar os controlos relevantes para 
cada processo de negócio. 

 
Posteriormente, planeámos a estratégia de auditoria em pormenor com base na 
avaliação do risco de incorreção material e fraude nas rubricas das contas anuais 
do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Esta avaliação de riscos tem em 
consideração a complexidade dos negócios da Entidade, bem como os controlos 
a nível da entidade ("entity level controls") e os controlos gerais sobre sistemas 
de informação, bem como os mecanismos de controlo da Alta Direção. 

 
A secção 3.3 deste relatório detalha as áreas de risco e atenção durante a auditoria, 
e o foco do trabalho realizado. Este foco, juntamente com a nossa compreensão do 
negócio e processos de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e a nossa 
revisão das contas anuais, constitui a base do nosso âmbito de auditoria e fornece 
uma base suficiente para a nossa opinião. 

 
3.2.2.1 Determinação do âmbito da auditoria e compreensão do negócio da 

Sociedade 
 

Determinação do âmbito da auditoria da Sociedade 
 

No que diz respeito à determinação do âmbito e natureza do trabalho de 
auditoria a realizar nas contas anuais da Sociedade, foi avaliado o 
impacto de componentes específicos nas contas anuais. Desta forma, 
determina-se quais os componentes da Sociedade que devem ser 
considerados significativos. 

 
Estes critérios de avaliação podem ser qualitativos como 
quantitativos, e são selecionados com base nestes critérios: 

 
1) os componentes significativos, que incluem saldos significativos nas contas 

anuais da Sociedade, ou 
 

2) que apresentam um risco significativo, ou seja, que incorporam um 
risco de auditoria significativo para a Sociedade. 

 
Desta forma, podemos determinar o tipo de trabalho e o âmbito do trabalho a 
ser realizado nas demonstrações financeiras destes componentes incluídos nas 
contas anuais da Sociedade. 

 
O Anexo 2 mostra o âmbito do trabalho realizado nos componentes 
avaliados como significativos no contexto da auditoria das contas anuais 
do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
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Todo o trabalho de auditoria das contas anuais do exercício de 2020 do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. foi realizado por empresas de 
auditoria pertencentes à rede PwC e, especificamente, pela PwC Madrid, 
incluindo a revisão, quando considerada necessária em certas rubricas do 
balanço ou da conta de resultados, dos saldos incluídos pela Sociedade 
para a sua sucursal em Portugal, Bankinter Consumer Finance, E.F.C., 
S.A., Sucursal em Portugal. 

 
Compreensão do negócio da Sociedade 

 
A fim de compreender o negócio da Sociedade, realizámos os seguintes 
procedimentos: 

 
· Realizámos reuniões internas entre as equipas de auditoria, a fim de 

partilhar o funcionamento dos negócios e da atividade da Sociedade. 
 

· Analisámos a avaliação do risco realizada pela Direção destas áreas 
e pelas suas áreas de controlo para completar a nossa compreensão 
e conceção de uma análise baseada no risco de cada negócio. 

 
· Reunimo-nos com os responsáveis de áreas-chave como a Direção 

Financeira, Assessoria Jurídica, Auditoria Interna, Assessoria Fiscal e 
Gestão de Riscos, entre outras. 

 
Com base nos conhecimentos adquiridos através dos procedimentos 
indicados, concebemos procedimentos de auditoria que nos permitem 
avaliar a abordagem de auditoria apropriada para cada área e risco chave 
de auditoria, e estabelecer a abordagem de auditoria apropriada. 

 
3.2.2.2 Procedimentos de revisão das contas anuais do Bankinter Consumer 

Finance, E.F.C., S.A. 
 

Os procedimentos de revisão efetuados das contas anuais do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A., entre outros, foram os seguintes: 

 
· Realizámos uma revisão das políticas contabilísticas definidas para 

confirmar a coerência com as contas anuais do exercício anterior. 
 

· Efetuámos um ajuste e verificação da coerência global das notas 
explicativas do relatório. 

 
· Verificámos a inclusão e adequação das informações exigidas 

pela legislação aplicável em cada caso. 
  
 
 



 

18 

Os detalhes das datas mais relevantes relacionadas com a nossa revisão das contas anuais 
em 31 de dezembro de 2020 são as seguintes: 

 
Marcos relevantes Data 

Versão provisória das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C, 
S.A. facultada pela Direção da Sociedade. 

12/03/21 

Conclusão da revisão pela Direção Financeira do Banco e pela equipa de 
auditoria externa das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., 
S.A. para o exercício de 2020. 

 
24/03/21 

Formulação das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 26/03/21 

 
Em resumo, com base nos procedimentos realizados, destacamos que os 
procedimentos de encerramento do exercício foram concluídos como esperado e 
concluímos que o âmbito proporciona uma base suficiente para a nossa opinião. 

 
3.3 Áreas de risco e de atenção na auditoria 

 
No decurso do nosso trabalho de auditoria das contas anuais de 2020, conduzimos o 
nosso trabalho através de uma combinação de testes da eficácia operacional dos 
controlos implementados pelo Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e testes 
substantivos em relação às diferentes categorias do balanço. 

 
A abordagem de auditoria seguida para cada categoria das contas anuais do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. é resumida no Anexo 3. 

 
Segue-se um resumo mais detalhado das áreas de maior risco e de atenção na 
auditoria a 31 de dezembro de 2020: 

 
Evasão de controlos pela Direção 

Rubrica contas 
anuais 

 
Risco de incorreção material 

Risco 
inerente 

Validação 
de controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Não aplicado Evasão de controlos pela 
Direção 
(risco significativo) 

   

 Significativo SI
M 

SI
M 

Avaliação do risco A Direção do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. é responsável pelo 
estabelecimento e supervisão de programas e controlos para prevenir e detetar 
eventos de fraude interna. Consequentemente, o nosso programa de trabalho 
incluiu procedimentos para avaliar os programas e controlos que foram 
concebidos, implementados e mantidos para mitigar esse risco. 

 
No contexto de qualquer auditoria, existe a presunção de que há um risco 
significativo de fraude de que a Direção contorna os controlos estabelecidos na 
Sociedade, de acordo com as Normas de Auditoria. Tal presunção pressupõe que 
a Direção se encontra numa posição privilegiada para cometer fraude devido à 
capacidade de manipular registos contabilísticos e demonstrações financeiras, 
contornando controlos que de outra forma pareceriam estar a funcionar 
eficazmente. 

 
Mesmo considerando o ambiente de controlo da Sociedade, existem riscos em 
elementos manuais do ambiente de controlo, tais como lançamentos manuais, 
estimativas contabilísticas ou transações entre empresas que podem ser 
qualificadas como invulgares. 

Testes realizados 
no ambiente de 
controlo 

· Obtenção de uma compreensão das principais atividades de controlo em 
relação ao negócio da Sociedade que são relevantes para a avaliação dos 
riscos de erros materiais nas demonstrações financeiras. 

· Revisão e teste dos controlos destinados a atenuar o risco de fraude 
interna. 

· Compreensão da política central de fraude do Grupo Bankinter. 
· Leitura e análise das atas dos organismos responsáveis pela 

atenuação do risco de fraude. 
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Evasão de controlos pela Direção 

Testes realizados 
de caráter 
substantivo 

· Avaliação da estrutura do negócio e da correta separação de funções 
nos acessos aos sistemas informáticos, incluindo uma análise dos 
controlos de acesso. 

· Avaliação das políticas contabilísticas e das decisões tomadas pela 
Direção na elaboração de estimativas contabilísticas, para identificar 
potenciais deturpações indicativas da existência de um potencial 
erro devido a uma fraude. 

· Validação dos elementos manuais do ambiente de controlo que foram 
identificados, incluindo testes substantivos de lançamentos manuais, 
estimativas contabilísticas, e transações únicas ou complexas 
significativas, se existirem. 

· Revisão dos lançamentos manuais e outros ajustes realizados na 
preparação das contas anuais através da utilização de ferramentas de 
tratamento de dados em massa. 

· Análise dos perfis de acesso por utilizador, verificando as funções de 
acesso autorizado para cada perfil de utilizador nas aplicações e sistemas 
relevantes. 

· Revisão da atividade realizada pelos utilizadores genéricos com um 
elevado nível de acesso às aplicações e à infraestrutura dos 
sistemas de informação da Sociedade. 

· Revisão de transações não habituais. 

 
Correções de valor por deterioração de ativos financeiros 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação 
de controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Ativos financeiros a 
custo amortizado, 
empréstimos e 
adiantamentos - 
clientes 
� Correções de 
valor por 
deterioração de 
ativos 
149 milhões de 
euros 

Risco de que as correções de 
valor por deterioração não 
estejam corretamente 
estimadas 
(risco significativo e questão-
chave de auditoria) 

 
 
 

Significativo 

 
 
 

SI
M 

 
 
 

SI
M 
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Avaliação do risco A 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Circular 4/2019 de 26 de novembro, do 
Banco de Espanha, sendo a principal alteração a inclusão de um novo modelo de 
perdas por imparidade, baseado em critérios de perdas esperadas, que substitui o 
modelo de perdas incorridas que a Sociedade vinha a aplicar. 

 
A determinação da imparidade devida ao risco de crédito é uma das estimativas 
mais significativas na elaboração das contas anuais adjuntas, razão pela qual tem 
sido considerada uma questão-chave de auditoria. 

 
Esta estimativa tornou-se mais complexa no atual contexto de incerteza resultante 
da crise causada pela Covid-19, devido à incorporação de elementos adicionais de 
julgamento e estimativa nos modelos internos. Os modelos internos utilizados pela 
Sociedade têm em conta elementos como por exemplo: 

 
· A classificação das diferentes carteiras de crédito de acordo com o seu 

perfil de risco de crédito. 
· A identificação e classificação dos ativos sob vigilância especial ou 

duvidosos ("Fase 2" ou "Fase 3"), incluindo os critérios adicionais 
estabelecidos no contexto da Covid-19 e que, entre outros, afetam os 
utilizados na avaliação das operações sob medidas de moratória. 

· A utilização de informação prospetiva nos diferentes cenários 
considerados nos modelos, assim como a probabilidade da sua ocorrência. 
A informação prospetiva mais relevante diz respeito, entre outras coisas, à 
evolução esperada das taxas de desemprego, do produto interno bruto e 
dos preços da habitação 
No exercício de 2020, a fim de definir o cenário base, a Sociedade 
considerou as previsões macroeconómicas publicadas pelos bancos 
centrais de Espanha e Portugal. 

· A razoabilidade de incorporar o julgamento especializado em modelos, 
quando aplicável e testes de validação sobre os principais 
parâmetros do modelo. 

  
Correções de valor por deterioração de ativos financeiros 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação 
de controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Testes realizados 
no ambiente de 
controlo 

· Verificação da adaptação e adequação das políticas contabilísticas da 
Sociedade à nova Circular, no que diz respeito à classificação e avaliação 
dos instrumentos financeiros, incluindo a imparidade. 

· Avaliação da consistência dos aspetos identificados pela Unidade de 
Validação Interna, em relação à construção de certos modelos e à sua 
posterior recalibração. 

· Verificação dos principais aspetos relacionados com o ambiente de 
segurança dos sistemas de informação que incluem o cálculo da 
deterioração. 

· Compreensão da construção de modelos de deterioração dos saldos de 
cartões de crédito e empréstimos e a sua adequação às exposições 
cobertas. 

· Análise da avaliação periódica de riscos e alertas de acompanhamento para 
a identificação de ativos sob vigilância especial ou duvidosos ("Fase 2" ou 
"Fase 3"). 
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Testes realizados 
de caráter 
substantivo 

Além disso, realizámos testes detalhados que consistem em: 
 

· Avaliação dos impactos da primeira aplicação da Circular a 1 de 
janeiro de 2020 e do seu registo contabilístico adequado. 

· Verificações seletivas dos métodos de cálculo, da segmentação, da 
classificação da carteira de crédito, da informação utilizada para estimativas, 
dos critérios para determinar o aumento significativo do risco e da inclusão 
de certos atributos nas bases de dados. 

· Replicação dos modelos de estimativa de deterioração do risco de crédito 
para validar os resultados obtidos pela Sociedade e o cálculo das 
provisões coletivas para a carteira de cartões de crédito e de 
empréstimos. 

 
Relativamente às implicações e impactos da Covid-19, os principais 
procedimentos realizados são os seguintes: 

 
· Verificação da adaptação das políticas contabilísticas e do quadro 

metodológico relativamente à consideração da existência ou não 
de um aumento significativo do risco de crédito. 

· Verificação dos critérios e metodologias desenvolvidos pela 
Sociedade para o cálculo das provisões no contexto da Covid-19. 

· Análise da razoabilidade dos cenários macroeconómicos incluídos nos 
modelos e verificação da sua aplicação adequada. 

· Verificação da consistência da classificação contabilística das operações 
de moratória com os critérios de classificação definidos pela Sociedade. 

· Análise de uma amostra de processos de operações de moratória, a fim 
de avaliar a sua adequada concessão em conformidade com a legislação 
em vigor. 

· Verificação da informação fornecida em relação aos impactos 
decorrentes da Covid-19 nas contas anuais adjuntas. 
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Reconhecimento de receitas de juros e comissões 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Receitas de 
juros / 
Receitas de 
comissões 
269 milhões de 
euros / 24 
milhões de 
euros 

Risco de fraude no 
reconhecimento de receitas 
(risco elevado) 

   

 Normal 
Higher 

SI
M 

SI
M 

Avaliação do 
risco 

As Normas de Auditoria em vigor em Espanha estabelecem uma presunção de que 
existe um risco significativo de fraude no reconhecimento de receitas, embora esta 
presunção possa ser refutada em determinadas circunstâncias. Na sequência da análise 
efetuada, concluiu-se que este risco não é significativo no Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A., tendo sido considerado como um risco Elevado (Normal-Higher) para as 
receitas de juros e comissões e como um risco Normal (Normal-Lower) para as 
restantes receitas. 

 
Embora não tenhamos considerado a existência de risco significativo na área 
das receitas, mantivemos especial atenção na área das receitas. 

 
Especificamente, demos especial atenção ao reconhecimento das receitas de juros e 
de comissões, uma vez que estas são as principais fontes de rendimento, sendo 
também uma área altamente dependente do correto funcionamento dos sistemas de 
tecnologia de informação da Entidade. 

Testes 
realizados no 
ambiente de 
controlo 

· Compreensão dos diferentes tipos de receitas de juros e de comissões e 
dos controlos associados, incluindo uma compreensão do ambiente de 
controlos gerais sobre os sistemas de informação que afetam o 
reconhecimento das receitas de juros e comissões. 

· Compreensão das políticas contabilísticas que afetam estas linhas, por 
tipo de transação. 

· Compreensão do processo de registo das operações de crédito, e o inventário 
das suas condições contratuais nos sistemas de informação. 

· Validação dos principais controlos que afetam as áreas de receitas de juros e 
comissões. 

Testes 
realizados de 
caráter 
substantivo 

· Revisão da razoabilidade dos juros apurados durante o período, considerando 
o volume de crédito concedido e a evolução das taxas de juro de referência. 

· Recálculos seletivos dos juros escalonados e liquidados para uma 
seleção de operações numa determinada data. 

· Recálculos durante o exercício de juros apurados por uma seleção de 
operações de crédito. 

· Revisão da razoabilidade das comissões apuradas durante o período, 
considerando o volume de transações e operações, por natureza da comissão. 

· Recálculos durante o exercício de comissões apuradas por determinados 
produtos de clientes. 

· Revisão de lançamentos manuais efetuados nestas rubricas da conta de 
resultados do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. durante o exercício de 
2020. 
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Provisões     

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Provisões 39 
milhões de 
euros 

Risco de que as provisões para 
questões legais e fiscais não 
sejam corretamente estimadas 
(questão-chave de auditoria) 

 

Normal 
Higher 

 
 

NÃ
O 

 
 

SI
M 

Avaliação do 
risco 

A Sociedade está envolvida em certos procedimentos administrativos, judiciais ou 
qualquer outro tipo relacionados com questões legais e fiscais, resultantes 
principalmente do curso normal da sua atividade. 

 
Geralmente, tanto a determinação do resultado esperado de tais processos como a 
avaliação do seu efeito económico são questões de particular complexidade e 
incerteza quanto ao seu possível resultado, período de conclusão de tais processos 
e/ou o montante final. 

 
Consequentemente, a estimativa das provisões por litígios é uma das áreas que 
envolve uma componente de estimativa mais elevada em termos do seu possível 
impacto nas contas anuais anexas, razão pela qual tem sido considerada uma questão-
chave de auditoria. 

 
Os Administradores e a Direção da Sociedade conceberam uma política a este 
respeito, ao abrigo da qual decidem quando registar uma provisão para estes itens. 

Testes 
realizados de 
caráter 
substantivo 

· 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. 
· Testes seletivos em detalhe, verificando determinados atributos com a 

documentação de apoio correspondente. 
· Verificação do registo, estimativa e movimento das provisões contabilísticas. 

 
Compra de 100% do capital social da Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Investimentos 
em 
subsidiárias, 
empreendimen
tos conjuntos 
e associadas 
80 milhões de 
euros 

Risco de que o investimento 
na Avantcard não seja 
devidamente registado 
(questão-chave de auditoria) 

 

 
Normal 
Higher 

 
 
 

NÃ
O 

 
 
 

SI
M 

Avaliação do 
risco 

Em 1 de junho de 2019, e após receber as autorizações necessárias, formalizou-se a 
adquisição por parte do Bankinter, S.A. de 100% do capital social do EVO Banco, 
S.A. e, consequentemente, da sua filial de consumo na Irlanda, Avantcard Ireland Limited. 

 
Em 18 de dezembro de 2019, a Sociedade e o EVO Banco, S.A., ambos detidos a 
100% pelo Bankinter, S.A., assinaram um acordo de compra e venda pelo qual a 
Sociedade adquiriu 100% do capital social da Avantcard D.A.C. ao EVO Banco, S.A., 
sujeito à obtenção de confirmação do Banco da Irlanda de que não se opunha à 
transação. 

 
Em conformidade com o acordo acima mencionado, o preço de compra e venda foi 
estipulado como o justo valor da Avantcard, D.A.C. na data da transferência, 
considerando para este cálculo o capital próprio da Sociedade à data da transferência 
mais os ativos intangíveis e outros ajustes identificados pelo Bankinter, S.A. no 
processo de aquisição. 
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Compra de 100% do capital social da Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação 
de controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Em 1 de abril de 2020, após confirmação do Banco da Irlanda, a transação foi concluída. 
O preço definitivamente pago ascendeu a 79.796 milhares de euros, e a participação foi 
reconhecida na rubrica "Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 
associadas" no balanço adjunto. 

 
Esta transação é considerada uma questão-chave de auditoria, uma vez que se trata de 
um acontecimento significativo que ocorreu durante o exercício auditado. 

Testes 
realizados de 
caráter 
substantivo 

· Obtenção e leitura da correspondente ata de aprovação pelo Conselho de 
Administração e pela Assembleia Geral de Acionistas. 

· Verificação das autorizações recebidas das autoridades competentes. 
· Verificação do tratamento contabilístico da transação. 
· Obtenção do contrato de compra e venda assinado entre a Sociedade e o 

vendedor da referida sociedade de participação, verificando os termos 
contratuais da transação e obtenção dos extratos bancários que justificam a 
liquidação da compra pela Sociedade. 

· Verificação do registo contabilístico correto e das informações 
fornecidas no relatório das contas anuais sobre a transação. 

 
Automatização dos sistemas de informação financeira 

Rubrica contas 
anuais 

Risco de incorreção 
material 

Risco 
inerente 

Validação de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Automatização 
dos sistemas 
de informação 
financeira 

Risco derivado do grau de 
automatização dos processos 
contabilísticos 
(questão-chave de auditoria) 

 
Normal 
Higher 

 
SI
M 

 
Não aplicado 

Avaliação do 
risco 

As operações da Sociedade estão bastante dependentes dos cálculos, dos 
processamentos e da informação gerida automaticamente pelos sistemas de informação 
utilizados. 

 
A eficácia do quadro global de controlo interno dos sistemas de informação relacionados 
com o processo de registo e fecho contabilístico é fundamental para a realização de 
certos procedimentos de auditoria baseados no controlo interno. 

 
A compreensão, avaliação e validação dos controlos gerais relacionados com os 
sistemas de informação financeira, pela sua natureza e pela extensão do esforço de 
auditoria necessário, são uma área crítica do nosso trabalho e, como tal, foram 
identificadas como uma questão-chave de auditoria. 

Testes 
realizados no 
ambiente de 
controlo 

O nosso trabalho consistiu na realização de determinados procedimentos na área do 
controlo interno geral associado aos sistemas de informação, sobre os processos que 
apoiam o registo e fecho contabilístico da Sociedade, em colaboração com os nossos 
especialistas internos em sistemas de informação. 

 
Entendemos melhor as funcionalidades e 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 gerais para a gestão das autorizações de acesso do pessoal aos 

sistemas de informação financeira para a implementação de alterações nos 
processos informáticos. 

· Existência de ferramentas de gestão e controlo dos processos automáticos e 
potenciais incidentes. 

· Análise do processo de geração de lançamentos manuais e testes seletivos de 
extração e filtragem dos lançamentos manuais em sistemas de informação 
financeira. 

· Verificação dos controlos automáticos que suportam os principais processos-
chave do negócio que afetam o registo nos sistemas contabilísticos. 

· Validação dos controlos automáticos que suportam os principais processos-
chave do negócio que afetam o registo nos sistemas contabilísticos. 
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3.4 Utilização do trabalho de auditoria interna 

 
Consideramos que a Direção de Auditoria Interna do Grupo Bankinter é uma direção 
independente dentro do Grupo com a devida competência técnica e diligência profissional. 

 
Acreditamos que durante a nossa auditoria e como parte dos nossos procedimentos de 
auditoria das contas anuais, mantivemos uma comunicação eficaz e uma estreita 
cooperação com esta Direção, através de reuniões regulares e de perguntas sobre o 
seu Plano de Auditoria do ano. 

 
Neste contexto, analisámos os resultados das suas avaliações realizadas através da 
revisão de uma seleção de Relatórios de Auditoria Interna emitidos durante o exercício 
de 2020, de forma a para avaliar em que medida as suas conclusões podem afetar a 
nossa abordagem à auditoria das contas anuais. A PwC está presente em todas as 
reuniões da Comissão de Auditoria e Conformidade Regulamentar da empresa-mãe da 
Sociedade, Bankinter, S.A., pelo que dispomos de informação direta sobre as 
conclusões do trabalho realizado pela Direção de Auditoria Interna sobre as sociedades 
do Grupo, incluindo as relacionadas com o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
Além disso, na fase de planeamento da nossa auditoria, bem como durante o 
desenvolvimento da mesma, avaliámos a possibilidade de ter em consideração, no 
âmbito planeado, o trabalho da Auditoria Interna, decidindo com base no nosso 
julgamento profissional e nos nossos padrões de objetividade e ceticismo não incluir tal 
trabalho no plano da nossa auditoria. Nesta avaliação e conclusão, tivemos em conta o 
facto de estarmos num segundo ano da auditoria, podendo alterar os nossos critérios 
em exercício seguintes. 
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4. Importância relativa e diferenças de auditoria não 
corrigidas 

Na fase de planeamento da auditoria, determinámos a importância relativa a aplicar na 
avaliação dos riscos de incorreção material nas contas anuais do Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A. 

 
A determinação da importância relativa é um aspeto relevante do nosso processo de 
determinação do âmbito da nossa auditoria. Uma auditoria destina-se a obter uma garantia 
razoável sobre se as contas anuais estão isentas de incorreção material. As incorreções, por 
sua vez, podem dever-se a fraude ou erro. São consideradas materiais se, individualmente ou 
de forma agregada, for razoável esperar que influenciem as decisões económicas que os 
utilizadores tomam com base nas contas anuais. 

 
Com base no nosso julgamento profissional e tendo em conta as circunstâncias específicas do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e o seu tipo de negócio, determinámos os limiares 
quantitativos da importância relativa para as contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A., como indicado no quadro abaixo. Utilizámos estes limiares quantitativos na 
avaliação do efeito das incorreções, tanto individualmente como de forma agregadas nas 
contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 

Importância relativa global 
2,9 milhões de euros (no exercício de 2019 o valor atingiu 5,6 milhões de 
euros) 

Como foi determinado? 
Foi calculado como uma percentagem de 1% das receitas associadas à 
atividade de exploração (5% dos lucros antes de impostos em 2019). 

 
 
 

Justificação do parâmetro de 
importância relativa aplicado 

Embora o lucro antes de impostos seja o parâmetro de referência na 
determinação da materialidade das empresas cujas expectativas se 
refletem na geração de lucro, uma vez considerada a evolução dos 
resultados da Sociedade derivados do contexto económico da crise da 
COVID-19 e afetados pela nova regulamentação que afeta os cartões 
"revolving", principalmente, o parâmetro de referência selecionado na 
determinação da materialidade do exercício de 2020 foi o montante total 
dos rendimentos associados à atividade 
de exploração (juros e comissões). 

 
Do mesmo modo, foi estabelecida a materialidade de planeamento, sendo esta a 
utilizada para a identificação de áreas no âmbito da auditoria, a 75% da materialidade 
global anteriormente indicada (2,2 milhões de euros). 

 
Acordámos com a Comissão de Auditoria e Riscos informá-los sobre as correções 
identificadas durante a nossa auditoria acima de 0,29 milhões de euros, denominada 
�materialidade de ajustes�, que representa 10% da materialidade global indicada ao nível 
das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
Durante o nosso trabalho de auditoria das contas anuais para o exercício de 2020, não 
foram identificadas incorreções superiores à materialidade dos ajustes, que por isso devam 
ser comunicadas. 
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5. Princípio de empresa em funcionamento 

Um dos objetivos da nossa auditoria das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. no seu conjunto é concluir se a utilização pelo Conselho de Administração desta 
Entidade do princípio contabilístico da empresa em funcionamento na preparação das contas 
anuais é adequada às circunstâncias. 

 
A Direção e o Conselho de Administração do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. não 
identificaram uma incerteza material que possa lançar dúvidas sobre a capacidade da 
Sociedade de continuar em atividade, pelo que nada é divulgado a este respeito nas contas 
anuais do exercício de 2020. Com base na nossa auditoria das contas anuais do exercício de 
2020 do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., também não identificámos qualquer 
incerteza material deste tipo. No entanto, nem o Conselho de Administração nem o auditor 
podem dar qualquer garantia quanto à capacidade da Sociedade de continuar em 
funcionamento. 
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6. Controlo interno 

Ao efetuar as nossas avaliações de risco, considerámos o controlo interno relevante para a 
elaboração das contas anuais por parte do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., bem 
como do sistema contabilístico, a fim de conceber procedimentos de auditoria adequados às 
circunstâncias, e não com o objetivo de exprimir uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Sociedade. 

 
No decurso do nosso trabalho de auditoria, não foram identificadas deficiências de controlo 
interno que sejam de particular importância e que, por conseguinte, devam ser 
mencionadas neste relatório. 

 
As questões de controlo interno identificadas no decurso da nossa auditoria, que não são de 
particular importância, serão comunicadas no nosso relatório de controlo interno, que será 
emitido em maio de 2021. 
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7. Incumprimento das disposições legais e regulamentares 
 

A responsabilidade de identificar as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade da 
Sociedade e de assegurar o seu cumprimento cabe aos seus órgãos de governo e à Direção 
da Sociedade. Os requisitos das normas de auditoria atuais destinam-se a ajudar o auditor a 
identificar incorreções materiais nas contas anuais devido ao incumprimento de leis e 
regulamentos, mas o auditor não é responsável pela prevenção de incumprimentos e não se 
pode esperar que detete todos os casos de incumprimento de quaisquer leis e regulamentos. 

 
Se, no decurso do nosso trabalho, tivéssemos conhecimento de questões significativas 
relacionadas com incumprimentos ou alegados incumprimentos de disposições legais ou 
regulamentares ou cláusulas estatutárias, e independentemente de outras comunicações 
exigidas pelos regulamentos de auditoria de contas em vigor, estaríamos obrigados a 
comunicar tais questões na medida em que sejam importantes para a Comissão de Auditoria e 
Riscos, de forma a que esta possa desempenhar as suas funções. 

 
Neste contexto, durante a nossa auditoria das contas anuais do exercício anual terminado a 
31 de dezembro de 2020 do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., não foram detetados 
quaisquer aspetos que devam ser comunicados. 
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8. Principais métodos de avaliação seguidos pelo Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

Na preparação das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., a Direção é 
obrigada a aplicar e divulgar os métodos de avaliação aplicados aos vários itens destas contas 
anuais. Avaliámos os métodos de avaliação, incluindo as estimativas contabilísticas efetuadas 
pela Direção na preparação das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
do exercício de 2020 e concluímos que estas foram efetuadas com base na melhor informação 
disponível no encerramento do exercício, obtendo provas de apoio adequadas e estimativas 
equilibradas. 

 
Para os métodos de avaliação que incluem estimativas e juízos que também foram relevantes 
no ano anterior, concluímos que estes se baseiam em fatores e pressupostos consistentes. 
Um resumo da nossa avaliação é apresentado no quadro abaixo, juntamente com uma 
explicação mais detalhada sobre a mesma. Para mais pormenores, ver as notas do relatório 
das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
 

Rubrica contas 
anuais 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2020 

(*) 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2019 

(*) 

 
 

Principais caraterísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ativos financeiros a 
custo amortizado 
(empréstimos e 
adiantamentos - 
clientes) - Correções de 
valor por deterioração 
de ativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149.146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123.963 

As perdas por imparidade para o período nos instrumentos 
de dívida são reconhecidas como uma despesa na conta 
de resultados. As perdas por imparidade em instrumentos 
de dívida a custo amortizado são reconhecidas contra uma 
conta de provisão que reduz o valor contabilístico do ativo, 
enquanto as perdas ao justo valor através de outro 
rendimento integral são reconhecidas contra "Outro 
rendimento integral acumulado". 

 
As reversões subsequentes de coberturas de perdas por 
imparidade anteriormente reconhecidas são registadas 
imediatamente como rendimento na conta de resultados do 
período. 

 
As perdas de crédito esperadas correspondem à diferença 
entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à entidade 
em conformidade com o contrato do ativo financeiro e todos 
os fluxos de caixa esperados, descontados à taxa de juro 
efetiva original ou a uma aproximação razoável da mesma 
ou, para ativos financeiros adquiridos ou originados com 
imparidade de crédito, à taxa de juro efetiva ajustada à 
qualidade de crédito. 

 
Os fluxos de caixa futuros estimados de um instrumento 
de dívida são todos os montantes, capital e juros, que a 
Sociedade estima que irá obter durante a vida do 
instrumento. Esta estimativa tem em conta toda a 
informação relevante disponível à data da preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas que fornece 
informações fiáveis e atualizadas sobre a futura cobrança 
dos fluxos de caixa contratuais. 

 
As exposições de crédito são classificadas, com base 
no risco de crédito, nas seguintes categorias: 

 
1) Risco normal (Fase 1). 
2) Risco normal em vigilância especial (Fase 2). 
3) Risco duvidoso (Fase 3). 
4) Risco abatido. 

 
Os critérios utilizados pelo Banco para determinar se se 
verificou um aumento significativo do risco podem ser 
agrupados em três categorias: 

 
· Aumento objetivo da Probabilidade de Inadimplência 

(PD). 
· Avaliação de peritos. 
· Backstops. 
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Rubrica contas 
anuais 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2020 

(*) 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2019 

(*) 

 
 

Principais caraterísticas 

   Todo o sistema de classificação encontra-se sob o governo 
do Comité de Acompanhamento e Provisões de Risco de 
Crédito, o fórum no qual são aprovados os critérios e 
procedimentos para analisar e determinar a existência de 
um aumento significativo do risco. Especificamente, neste 
Comité são aprovados os limiares estabelecidos 
relativamente aos aumentos das PD bem como os dias de 
não pagamento que levam a determinar a existência de um 
aumento significativo do risco em cada uma das categorias 
em que a carteira de crédito está dividida. Para este efeito, 
são tidas em consideração análises quantitativas que, entre 
outras coisas, analisam a estabilidade do sistema, tendo em 
conta que a classificação é atualizada diariamente e que 
entrar na Fase 2 significa uma mudança na gestão dos 
clientes. 

 
No que respeita à deterioração, os critérios estabelecidos 
para a sua identificação são os seguintes: 

 
· Dias de não pagamento superiores a 90 dias: 

Incluem-se todas as posições com montantes 
vencidos com mais de 90 dias, sem aplicação de 
qualquer filtro de materialidade. 

 
· Arrasto: Esta categoria inclui todas as operações de 

um titular quando as exposições com montantes 
vencidos com mais de 90 dias são superiores a 20% 
dos montantes pendentes de cobrança. 

 
· Operações de refinanciamento, refinanciadas 

ou reestruturadas que cumpram determinadas 
características. 

 
· Outros critérios que não incumprimento. 

 
As perdas de crédito esperadas são determinadas e 
atribuídas individualmente a cada instrumento. Para este 
efeito, são utilizados modelos que fornecem estimativas da 
probabilidade de incumprimento (PD), da gravidade do 
incumprimento (LGD) e da exposição em caso de 
incumprimento (EAD), condicionadas à situação específica 
de cada uma das exposições e dos seus devedores, o que 
permite ter uma estimativa coletiva das perdas esperadas 
numa base diária. 

 
A Nota 16 das contas anuais, Gestão do Risco, fornece mais 
informações sobre este ponto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provisões �Questões 
processuais e litígios 
por impostos em 
dívida"� e �Outras 
provisões� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.385 

A Sociedade 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. 
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Rubrica contas 
anuais 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2020 

(*) 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2019 

(*) 

 
 

Principais caraterísticas 

   
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 o seu surgimento é extremamente raro. 

 
A Sociedade 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. 

 
As provisões são quantificadas tendo em consideração a 
melhor informação disponível sobre as consequências da 
ocorrência que as originam e são estimadas em cada fecho 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ativos por impostos 
diferidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.542 

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. 
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Rubrica contas 
anuais 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2020 

(*) 

Saldo a 31 de 
dezembro de 2019 

(*) 

 
 

Principais caraterísticas 

   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 lucros tributáveis 
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. 

 
Não se reconhecem nem ativos nem passivos com origem 
em impostos diferidos quando é reconhecido inicialmente 
um elemento patrimonial, que não surja numa combinação 
de negócios e que, no momento do seu reconhecimento, 
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. 

 

(*) Valores em milhares de euros correspondentes às contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. em 
31 de dezembro de 2020. 

 
Avaliámos os métodos de avaliação incluindo as estimativas contabilísticas feitas pela 
Entidade e consideramos que estas estimativas foram feitas com base na melhor informação 
financeira disponível e baseiam-se em fatores e pressupostos consistentes. 
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9. Questões-chave de auditoria 

Durante a fase de planeamento da nossa auditoria, identificámos as questões que poderiam 
ser potencialmente de maior relevância no âmbito da auditoria. Estas questões são as 
seguintes: 

 
· Evasão de controlos por parte da Direção. 
· Reconhecimento de receitas. 
· Provisões para litígios fiscais e legais. 
· Compra de 100% do capital social da Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 
· Automatização dos sistemas de informação financeira. 
· Correções de valor por deterioração de ativos financeiros. 

 
Em conformidade com a ISA 701, entre os assuntos reportados à Comissão de Auditoria e 
Riscos, selecionámos os assuntos que exigiram uma atenção especial na auditoria das contas 
anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e que foram incluídos no nosso relatório 
de auditoria sobre as contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. como 
questões-chave de auditoria: 

 

 

  
 

Não foram identificados outros assuntos significativos para além dos abrangidos pelo presente 
relatório que, na nossa opinião, são relevantes para a supervisão do processo de informação 
financeira por parte da Comissão de Auditoria e Riscos. 

  
 
 

 
 

Compra de 100% do capital 
social da Avantcard, D.A.C. à 

EVO Banco, S.A. 

 

 

Automatização dos 
sistemas de informação 

financeira 

 
Correções de valor por 
deterioração da carteira 

de crédito � crédito a 
clientes 

 
 

Provisões 
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Segue-se uma descrição mais detalhada das questões significativas finalmente 
consideradas na nossa auditoria das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., 
S.A.: 

 

Correções de valor por deterioração da carteira de crédito � crédito a clientes 

A 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Circular 4/2019 de 26 de novembro, do Banco de Espanha, 
sendo a principal alteração a inclusão de um novo modelo de perdas por imparidade, baseado em 
critérios de perdas esperadas, que substitui o modelo de perdas incorridas que a Sociedade vinha a 
aplicar. 

 
A determinação da imparidade devida ao risco de crédito é uma das estimativas mais significativas na 
elaboração das contas anuais adjuntas, razão pela qual tem sido considerada uma questão-chave de 
auditoria. 

 
Esta estimativa tornou-se mais complexa no atual contexto de incerteza resultante da crise causada 
pela Covid-19, devido à incorporação de elementos adicionais de julgamento e estimativa nos modelos 
internos. Os modelos internos utilizados pela Sociedade têm em conta elementos como por exemplo: 

 
� A classificação das diferentes carteiras de crédito de acordo com o seu perfil e tipologia de 

risco de crédito. 
 
� A identificação e classificação dos ativos sob vigilância especial ou duvidosos ("Fase 2" ou 

"Fase 3"), incluindo os critérios adicionais estabelecidos no contexto da Covid-19 e que, entre 
outros, afetam os utilizados na avaliação das operações sob medidas de moratória. 

 
� A utilização de informação prospetiva nos diferentes cenários considerados nos modelos, assim 

como a probabilidade da sua ocorrência. A informação prospetiva mais relevante diz respeito, 
entre outras coisas, à evolução esperada das taxas de desemprego, do produto interno bruto e 
dos preços da habitação. 

 
No exercício de 2020, a fim de definir o cenário base, a Sociedade considerou as previsões 
macroeconómicas publicadas pelos bancos centrais de Espanha e Portugal. 

 
� A razoabilidade da incorporação do julgamento especializado nos modelos, quando 

aplicável, e a realização de testes de validação sobre os principais parâmetros do 
modelo. 

 
Compra de 100% da Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 

A 1 de junho de 2019, e após receber as autorizações necessárias dos reguladores, formalizou-se a 
aquisição por parte do Bankinter S.A. de 100% do capital social do EVO Banco, S.A.U. e, 
consequentemente, da sua subsidiária de consumo na Irlanda, Avantcard Ireland Limited. 

 
Em 18 de dezembro de 2019, a Sociedade e o EVO Banco, S.A., ambos detidos a 100% pelo 
Bankinter, S.A., assinaram um acordo de compra e venda pelo qual a Sociedade adquiriu 100% do 
capital social da Avantcard D.A.C. ao EVO Banco, S.A., sujeito à obtenção de confirmação do Banco 
da Irlanda de que não se opunha à transação. 

 
Nos termos do referido acordo, o preço de compra foi estipulado como o justo valor da Avantcard, D.A.C. 
na data da transferência, considerando para este cálculo o capital próprio da Sociedade na data da 
transferência mais os ativos intangíveis e outros ajustes identificados pelo Bankinter, S.A. no processo 
de aquisição. 

 
Em 1 de abril de 2020, após confirmação do Banco da Irlanda, a transação foi concluída. O preço 
definitivamente pago ascendeu a 79.796 milhares de euros, e a participação foi reconhecida na rubrica 
"Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas" no balanço adjunto. 

 
Esta transação é considerada uma questão-chave de auditoria, uma vez que se trata de um 
acontecimento significativo que ocorreu durante o exercício auditado. 
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Provisões 

A Sociedade está envolvida em certos procedimentos administrativos, judiciais ou qualquer outro tipo 
relacionados com questões legais e fiscais, resultantes principalmente do curso normal da sua 
atividade. 

 
Geralmente, tanto a determinação do resultado esperado de tais processos como a avaliação do seu 
efeito económico são questões de particular complexidade e incerteza quanto ao seu possível 
resultado, período de conclusão de tais processos e/ou o montante final. 

 
Consequentemente, a estimativa das provisões por litígios é uma das áreas que envolve uma 
componente de estimativa mais elevada em termos do seu possível impacto nas contas anuais anexas, 
razão pela qual tem sido considerada uma questão-chave de auditoria. 

 
Os Administradores e a Direção da Sociedade conceberam uma política a este respeito, ao abrigo da 
qual decidem quando registar uma provisão para estes itens. 

 
 

Automatização dos sistemas de informação financeira 

As operações da Sociedade estão bastante dependentes dos cálculos, dos processamentos e da 
informação gerida automaticamente pelos sistemas de informação utilizados. 

 
A eficácia do quadro global de controlo interno dos sistemas de informação relacionados com o 
processo de registo e fecho contabilístico é fundamental para a realização de certos procedimentos 
de auditoria baseados no controlo interno. 

 
O conhecimento, a avaliação e a validação dos controlos gerais relacionados com os sistemas de 
informação financeira, pela sua natureza e pela extensão do esforço de auditoria necessário, 
constituem uma área crítica do nosso trabalho, e é por isso que tem sido considerada uma questão-
chave de auditoria. 
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10. Outros aspetos do resultado da auditoria 

10.1 Pertença ao Grupo Bankinter 
 

Em 31 de dezembro de 2020, 100% do capital social do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. pertencia ao Grupo Bankinter, cuja empresa-mãe é o Bankinter S.A., com 
sede social em Madrid. Uma vez que é a última empresa-mãe do Grupo, em 
conformidade com o Artigo 42 do Código Comercial, o Bankinter, S.A. elabora contas 
anuais consolidadas, que incluem o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., a 
Avantcard, D.A.C. e a Relanza Gestión, S.A. 

 
Conforme indicado na Nota 8 das Contas Anuais, no encerramento do exercício de 
2020, a Sociedade detinha 99,99% do capital social e direitos de voto da sociedade 
Relanza Gestión, S.A. e 100% do capital social e direitos de voto da sociedade 
Avantcard, D.A.C. Consequentemente, a Sociedade forma um subgrupo de empresas 
com ambas as entidades. No entanto, dado que tanto o Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. como a Avantcard D.A.C. e a Relanza Gestión, S.A. estão consolidados nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Bankinter e que nenhum deles emitiu 
títulos admitidos à negociação num mercado secundário regulamentado, os 
Administradores da Entidade consideraram que era aplicável a isenção de consolidação 
prevista no Artigo 43 do Código Comercial. 

 
Consequentemente, de acordo com o disposto no artigo 9 do Decreto Real 1159/2010, 
de 17 de setembro, pelo qual são aprovadas as Normas para a Elaboração de Contas 
Anuais Consolidadas e se modifica o Plano Geral de Contabilidade aprovado pelo 
Decreto Real 1514/2007, de 16 de novembro e o Plano Geral de Contabilidade de 
Pequenas e Médias Empresas aprovado pelo Decreto Real 1515/2007, de 16 de 
novembro e com o artigo 43 do Código Comercial, a Sociedade está dispensada de 
elaborar contas anuais consolidadas com o mencionado subgrupo. 

 
10.2 Outros resultados 

 
10.2.1 Existência ou indícios de fraude 

 
Os nossos objetivos são obter uma garantia razoável de que as contas anuais 
do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. como um todo estão livres de 
erros materiais, quer devido a fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria 
que inclua o nosso parecer. 

 
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. 

 
No decurso da auditoria, não identificámos quaisquer questões significativas 
relacionadas com fraude ou quaisquer indícios de fraude que possam afetar 
materialmente as contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
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10.2.2 Dificuldades significativas que foram objeto de comunicação com a Direção 
 

Não ocorreram dificuldades significativas no desenvolvimento do nosso 
trabalho de auditoria. A este respeito, o Sr. Alfonso Sáez Alonso-Muñumer e o 
Sr. Sergio Martínez-Cava Camacho, Administrador - Diretor Geral e Diretor 
Financeiro, respetivamente, comunicaram-nos na declaração da Sociedade 
que nos foi dado acesso a toda a informação de que têm conhecimento sobre o 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. que é relevante para a preparação 
das contas anuais, tais como livros, registos contabilísticos ou sistemas 
contabilísticos, documentação e outro material. Foram-nos igualmente 
fornecidas as informações adicionais que solicitámos à Direção e ao Conselho 
de Administração para efeitos de auditoria, e tivemos acesso ilimitado às 
pessoas da Sociedade e do Grupo Bankinter junto das quais considerámos 
necessário obter evidência de auditoria. 
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11. Apresentação de informação obrigatória à 
Comissão de Auditoria e Riscos 

 
Comunicação necessária Solicitada por Informado /incluído em 

Comunicação das 
responsabilidades do auditor. 

ISA 260 p. 14 Somos responsáveis pela realização 
da nossa auditoria de acordo com as 
Normas Internacionais de Auditoria e a 
regulamentação da atividade de 
auditoria de contas em vigor em 
Espanha, que exigem que planeemos e 
executemos a auditoria para obter uma 
garantia razoável, mais que absoluta, 
sobre se as contas anuais estão 
isentas de incorreção material. 

 
Em 1 de outubro de 2020, 
fornecemos à Entidade o contrato da 
nossa auditoria do exercício de 2020 
das contas anuais do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. 

 
As comunicações dos auditores sobre 
questões incluem apenas as questões 
de auditoria de interesse para o 
governo que chamam a nossa atenção 
como resultado da realização da 
auditoria. Uma auditoria das contas 
anuais não se destina a identificar 
todas as questões que possam ser 
relevantes para os responsáveis pelo 
governo. 

 
Consequentemente, a auditoria 
não identifica geralmente todas 
estas questões. 

Uma declaração de que a PwC 
é independente. 

Art. 11 parágrafo 2 
(a) RUE, 

 
ISA 260 p. 17 

A nossa declaração de independência 
foi entregue à Comissão de Auditoria e 
Riscos. Neste processo, não foi 
identificado nenhum aspeto relevante a 
notificar adicional ao incluído na 
confirmação junta ao Anexo 4 
"Declaração de Independência". 

Identificação dos principais 
parceiros de auditoria. 

Art. 11 parágrafo 2 
(b) RUE 

Secção 1.3 "Auditores principais". 

Identificação de outras empresas 
para além da PwC, incluindo a 
identificação do trabalho de auditoria 
realizado por essas empresas, ou 
peritos externos que participaram na 
auditoria, incluindo uma confirmação 
de que essas empresas ou peritos 
confirmaram a sua independência em 
relação à PwC. 

Art. 11 parágrafo 2 
(c) e 2 (n) RUE 

Secção 1.4 "Empresas distintas da 
PwC e peritos externos envolvidos na 
auditoria". 
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Comunicação necessária Solicitada por Informado /incluído em 
Descrição da natureza, frequência e 
alcance da comunicação com o 
Conselho de Administração, a 
Comissão de Auditoria e Riscos e os 
representantes da Direção 
incluindo as datas das reuniões com 
estes Órgãos. 

Art. 11 parágrafo 2 
(d) RUE 

Secção 2. "Comunicações 
efetuadas". 

Descrição da metodologia utilizada, 
incluindo quais as categorias do 
balanço que foram verificadas 
diretamente e quais as categorias que 
foram verificadas através de testes dos 
sistemas e testes de conformidade, 
incluindo uma explicação de qualquer 
variação material na ponderação dos 
testes de sistemas e testes de 
conformidade relativamente ao 
exercício anterior. 

Art. 11 parágrafo 2 
(g) RUE 

Secção 3. "Metodologia de auditoria". 
 

Anexo 1. "Descrição da Auditoria da 
PwC". 

 
Anexo 3. "Resumo da estratégia de 
auditoria em relação aos riscos 
identificados". 

 
Em conformidade com o Guia de 
Atuação sobre o Modelo de base do 
relatório adicional para a Comissão de 
Auditoria na sua secção "Aspetos a 
considerar no primeiro ano de 
aplicação dos novos requisitos", no 
primeiro ano não será obrigatório emitir 
um relatório adicional com o conteúdo 
específico da explicação de qualquer 
variação substancial na ponderação 
dos testes. 

Indicar o nível quantitativo de 
importância relativa aplicado ao efetuar 
a auditoria das contas anuais como um 
todo e, quando apropriado, o nível de 
importância relativa para categorias 
específicas de operações, saldos de 
contas ou informações. 
Indicar os fatores qualitativos que 
foram tidos em conta na definição do 
nível de importância relativa. 

Art. 11 parágrafo 2 
(h) RUE 

Secção 4. "Importância relativa e 
diferenças de auditoria não corrigidas". 
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Questões consideradas questões-
chave de auditoria. 

 
Se aplicável, a base do auditor para 
determinar que não existem questões-
chave da auditoria que devam ser 
comunicadas no relatório de auditoria. 

 
Note-se que embora a ISA exija a 
divulgação de questões-chave de 
auditoria, o Regulamento da UE exige a 
divulgação dos riscos mais 
significativos de incorreção material. 
Este relatório refere-se aos riscos mais 
significativos de incorreção material por 
este motivo. Embora em muitos casos 
sejam os mesmos, a ISA reconhece 
que pode haver circunstâncias em que 
uma questão-chave de auditoria não 
seja considerada um risco significativo 
no âmbito da ISA. 

ISA 701 p. 17. Secção 9. "Questões-chave de 
auditoria". 

Comunicação necessária Solicitada por Informado /incluído em 

Informar e explicar os juízos sobre 
eventos ou condições identificadas 
durante a auditoria que possam lançar 
dúvidas significativas sobre a 
capacidade da entidade de continuar 
em atividade e se constituem uma 
incerteza material. Quando aplicável, 
fornecer um resumo de todas as 
garantias, declarações de 
conformidade, compromissos de 
intervenção pública e outras medidas 
de apoio que tenham sido tidas em 
conta na determinação da capacidade 
da entidade para continuar em 
atividade. 

Art. 11 parágrafo 2 
(i) RUE, 

 
ISA 570 p. 25. 

Secção 5. "Princípio de empresa em 
funcionamento". 

Quaisquer deficiências significativas 
no controlo interno. 

Art. 11 
parágrafo 2 
(l)RUE, 

 
ISA 265 p. 9 

Secção 6. "Controlo interno". 

Fraude identificada ou indício de fraude. ISA 240 p 41 e 42. Secção 10.2. "Outros resultados". 

Quaisquer questões significativas 
relacionadas com o incumprimento ou 
alegado incumprimento das 
disposições legais e regulamentares 
ou das disposições estatutárias 
identificadas durante a auditoria. 

Art. 11 parágrafo 2 
(k) RUE, ISA 250 
p. 22 e 23. 

Secção 7. �Incumprimento das 
disposições legais e regulamentares�. 

Manifestações escritas solicitadas à 
Direção. 

ISA 260 p. 
16.5 

Anexo 5. "Manifestações escritas 
solicitadas à Direção". 

Qualquer assunto que afete a 
forma e o conteúdo do relatório 
de auditoria. 

ISA 260 p. 
16.6 

Não foram identificados quaisquer 
problemas. 
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O parecer do auditor sobre os aspetos 
qualitativos significativos das práticas 
contabilísticas da entidade. Se 
aplicável, uma explicação das razões 
pelas quais o auditor considera que 
uma prática contabilística significativa, 
aceitável no quadro de informação 
financeira aplicável, não é a mais 
apropriada tendo em conta as 
circunstâncias específicas da 
entidade. 

Art. 11 parágrafo 2 
(l) RUE , 

 
ISA 260 p. 
16.1 

Secção 8. "Principais métodos de 
avaliação seguidos pelo Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A." 

Explicação do âmbito da 
consolidação e dos critérios para 
entidades não consolidadas, se 
aplicável, e se os critérios aplicados 
estão em conformidade com a IFRS. 

Art. 11 parágrafo 2 
(m) RUE 

Secção 10.1. "Pertença ao Grupo 
Bankinter". 

Uma declaração sobre se todas as 
explicações e documentos solicitados 
foram ou não fornecidos pela entidade 
auditada. 

Art. 11 parágrafo 2 
(o) RUE 

Recebemos toda a informação e 
documentação solicitada à Direção. 

 
Secção 10.2.2. "Dificuldades 
significativas que foram objeto de 
comunicação com a Direção". 

 
Anexo 5. "Manifestações escritas 
solicitadas à Direção". 

Comunicação necessária Solicitada por Informado /incluído em 

Comunicar (i) todas as dificuldades 
significativas encontradas durante a 
auditoria; (ii) todas as questões 
significativas resultantes da auditoria 
que tenham sido comentadas com a 
Direção, e (iii) outras questões 
resultantes da revisão legal de contas 
que, no juízo profissional da PwC, 
sejam significativas para a supervisão 
do processo de informação financeira. 

Art. 11 parágrafo 2 
(p) RUE 

 
ISA 260 p. 
16.2, 16.3, 16.5 e 
16.7. 

Secção 6. "Controlo interno". 
 

Secção 7. �Incumprimento das 
disposições legais e regulamentares�. 

 
Secção 9. "Questões-chave de 
auditoria". 
Secção 10.2. "Outros resultados". 

Incorreções não corrigidas relativas ao 
exercício atual e ao anterior e o efeito 
que, individualmente ou em conjunto, 
podem ter sobre a opinião a ser 
expressa no relatório de auditoria. 

ISA 450 p. 12 
e 13 

Secção 4. "Importância relativa e 
diferenças de auditoria não corrigidas". 

Quaisquer questões significativas que 
surjam durante a auditoria em relação 
às partes vinculadas da entidade. 

ISA 550 p. 27 Não foram identificadas questões 
significativas em relação às partes 
vinculadas. 
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Descrição do âmbito e do calendário 
da auditoria, incluindo os riscos 
significativos. Deve incluir uma 
descrição geral do tipo de trabalho a 
ser realizado sobre a informação 
financeira dos componentes, uma 
descrição geral da natureza do 
envolvimento previsto da equipa de 
compromisso do Grupo no trabalho a 
ser realizado pelos auditores dos 
componentes sobre a informação 
financeira dos componentes 
significativos e os casos em que da 
avaliação do trabalho do auditor de um 
componente realizada pela equipa de 
compromisso do grupo tenham surgido 
preocupações quanto à qualidade do 
trabalho desse auditor. 

Art. 11 parágrafo 2 
(e) RUE, 

 
ISA 260 p. 15, 
ISA 600 p. 49 

Secção 3. "Metodologia de auditoria". 

Anexo 2. "Plano de auditoria". 

Anexo 3. "Resumo da estratégia de 
auditoria em relação aos riscos 
identificados". 
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Anexo 1: Descrição da Auditoria da PwC 
 

 

Abordagem da Auditoria da PwC 

A Rede PwC adotou uma metodologia e um processo de auditoria comuns. (PwC Audit). Esta 
metodologia baseia-se nas Normas Internacionais de Auditoria (ISA), com política e orientação 
adicionais da PwC quando apropriado. As políticas e procedimentos da PwC Audit foram concebidas 
para facilitar auditorias levadas a cabo em conformidade com todos os requisitos ISA relevantes para 
cada compromisso de auditoria individual. A nossa metodologia comum de auditoria fornece o 
enquadramento para que as empresas membros da PwC cumpram consistentemente, em todos os 
aspetos, as normas da profissão, os regulamentos e os requisitos legais aplicáveis. 

 

Aceitação do cliente 

A relação de auditoria é desenvolvida sobre alicerces fortes. Um compromisso de auditoria começa 
com a avaliação de um potencial cliente. Os auditores têm a responsabilidade de identificar e 
avaliar quaisquer ameaças que possam prejudicar a sua integridade, objetividade e capacidade 
profissional para realizar a auditoria. Os nossos processos e sistemas de independência e 
aceitação do cliente e do compromisso, baseados na nossa longa experiência como líderes de 
mercado, ajudam-nos a compreender plenamente os nossos clientes e os seus riscos. 
Confirmamos a nossa independência aos nossos clientes de forma atempada. 

 

Independência 

Como auditores, estamos obrigados a cumprir os princípios fundamentais de objetividade, 
integridade e conduta profissional, incluindo a independência. Temos normas globais, um sistema de 
independência global e uma equipa dedicada a apoiar a prática de permanecer independentes dos 
nossos clientes. O nosso sistema de independência global permite a identificação em tempo real das 
questões de independência. Como resultado, os clientes ganham uma vantagem imediata em 
segurança sobre a nossa independência como auditores. 

 

Compreender o nosso cliente 

Para realizar uma auditoria eficaz e de alta qualidade, um auditor necessita de uma compreensão 
completa do seu cliente e do seu negócio, incluindo um conhecimento prático detalhado da 
estrutura e das operações do cliente. 

 
As normas de auditoria e outros regulamentos cobrem uma lista completa de áreas a considerar 
quando se procura a compreensão do cliente. Estes incluem a natureza do negócio e da indústria, a 
estratégia, o desempenho, os controlos internos e os sistemas. Conseguir uma compreensão 
profunda do negócio tem múltiplos objetivos: (i) estabelecer os riscos empresariais enfrentados pelo 
cliente, que constituem uma base para a avaliação do risco de auditoria; (ii) o alcance e design de 
uma auditoria para responder aos riscos relevantes e (iii) ser capaz de fornecer uma visão 
empresarial. 

  
 
 
 
 

A auditoria da PwC é levada a cabo sobre uma base de pessoas inteligentes, uma abordagem 
inteligente e uma tecnologia inteligente. Isto, juntamente com o nosso processo de auditoria, resulta 
numa auditoria robusta e relevante. 
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A compreensão do negócio deve ser muito mais profunda do que a tradicional auditoria a transações, 
saldos, questões contabilísticas e contas anuais, refletindo a crescente complexidade dos negócios 
atuais. Para manter uma compreensão do cliente e do seu ambiente, utilizamos estruturas adaptadas 
à indústria, bem como fontes de dados e perspetivas de uma grande variedade de locais, tanto 
internos como externos aos nossos clientes e à PwC. Estamos a investir e a desenvolver uma 
metodologia aperfeiçoada de análise do negócio que inclui uma abordagem orientada para áreas 
como dinâmicas de modelos de negócio, como os negócios geram dinheiro, avaliações estratégicas, 
análise da cadeia de valor, financiamento, pressões competitivas e perfil global do negócio. 

 
A compreensão dos riscos é um primeiro passo importante no planeamento da nossa auditoria. 
Esta compreensão impulsiona a natureza e o âmbito dos nossos procedimentos de auditoria e 
assegura que entregamos uma auditoria de qualidade adaptada ao seu negócio. A nossa 
avaliação de riscos é robusta, realizada por equipas experientes, apoiada por uma grande 
quantidade de assessoria técnica e especialistas em Risco e Qualidade (Risk and Quality), e 
constitui a base da nossa auditoria de alta qualidade. 

 
Para tal, consideramos: 

 
· Fatores macroeconómicos e a sua capacidade de afetar os riscos operacionais, a 

apresentação de informação financeiras e os riscos de auditoria em toda a organização - com 
base nos resultados do nosso processo de aceitação, compreensão profunda do negócio e 
conhecimento da indústria; 

 
· Fatores de risco específicos do negócio e o seu potencial impacto na apresentação 

de informação financeiras e os riscos de auditoria; e 
 

· A importância da natureza, magnitude e probabilidade combinadas. 
 

Cada risco de auditoria das contas anuais é classificado como risco significativo, elevado (�normal-
higher�) ou normal. Concentramo-nos nos riscos que poderiam ter um impacto material na 
apresentação de informação financeira. A importância relativa é um conceito relacionado com a 
importância de uma transação ou saldo no contexto das contas anuais. Considera-se que as 
incorreções, incluindo as omissões, são consideradas materiais se, individualmente ou em conjunto, 
for razoável esperar que influenciem as decisões económicas que os utilizadores tomam com base 
nas contas anuais da Sociedade. A determinação do que é material baseia-se no julgamento 
profissional e na experiência de auditoria. Determinamos um nível quantitativo de importância relativa 
global com base num parâmetro selecionado (por exemplo, o lucro antes de impostos) relevante para 
os utilizadores das contas anuais. 

 
Tendo em conta a probabilidade de ocorrência e o potencial impacto financeiro, determinamos se 
os riscos identificados são significativos ou normais e se estamos preocupados com fraude, erro ou 
juízo. Isto conduz então à conceção dos nossos procedimentos de teste. 
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Determinação inteligente do âmbito 
 

 

Onde concentramos o nosso trabalho? 
 

À medida que os negócios se tornam mais complexos, os requisitos de auditoria na área da 
avaliação do âmbito estão a tornar-se cada vez mais difíceis, envolvendo a consideração da 
importância financeira e do risco, juntamente com muitos outros fatores, tais como a evidência 
qualitativa e a composição do negócio. A nossa abordagem ajuda as nossas equipas a identificar 
adequadamente os riscos, selecionar os componentes certos, determinar o nível apropriado de 
evidência de auditoria e tirar o máximo partido do nosso trabalho de auditoria, juntamente com 
quaisquer atividades centralizadas (por exemplo, TI e sistemas). Isto é cada vez mais relevante, dado 
que muitas das nossas auditorias estão a passar de uma base geográfica para uma base funcional, 
concentrando-se na centralização de funções-chave e sistemas de TI. 

 
A nossa apresentação detalhada no plano de auditoria das decisões tomadas no âmbito da auditoria 
proporciona aos clientes todas as informações necessárias para compreender as nossas decisões 
sobre o âmbito. Além disso, como a conceção da auditoria e o seu alcance refletem a natureza dos 
riscos, a estrutura, a organização, os sistemas e os controlos do cliente, a análise subjacente às 
nossas decisões sobre o alcance proporciona aos clientes uma visão significativa do seu negócio do 
ponto de vista do auditor. Isto inclui elementos tais como a robustez dos controlos, o risco de fraude 
e a complexidade do negócio. 

 
Utilizando os resultados da avaliação de riscos juntamente com a nossa compreensão do ambiente 
de controlo, determinamos a melhor combinação de procedimentos de teste. O equilíbrio entre os 
testes de controlo e os testes substantivos depende em grande parte da qualidade e da estrutura do 
ambiente de controlo financeiro do cliente, juntamente com o nível de risco avaliado. A Aura ajuda a 
documentar e a modelar as nossas decisões ao conceber a nossa abordagem de auditoria. A 
tecnologia Aura mantém-nos seguros ao incorporar alertas que avisam os membros da equipa 
quando a estratégia de auditoria "recomendada, ótima" não está a ser seguida. A delimitação de um 
alcance inteligente é otimizada através do Smart Planning e da Aura. O processo de Smart Planning 
da PwC foi desenvolvido através da aplicação da Lean Methodology ao ciclo de planeamento da 
auditoria para assegurar que as nossas equipas se concentram nas atividades certas no momento 
certo. 

 

Utilização de especialistas e peritos 

O elemento final da determinação do âmbito é garantir que temos o equilíbrio certo de competências 
na nossa equipa. A utilização de especialistas e peritos reporta alta qualidade, sólida compreensão, 
bem como um conhecimento superior e competência. 

 
A composição das nossas provas de auditoria é fundamental para a eficácia da evidência de 
auditoria. A nossa abordagem otimiza o equilíbrio entre os testes detalhados, as análises 
substantivas, os testes de controlo e as técnicas de dados. O equilíbrio entre cada um deles 
depende em grande parte da qualidade e estrutura do ambiente de controlo financeiro do cliente, 
juntamente com o nível de risco avaliado. Como resultado, temos um plano de testes feito à medida 
de cada saldo em cada compromisso. 

  
 
 

A nossa auditoria baseia-se no princípio fundamental de que a qualidade, eficácia e perspetiva 
empresarial da auditoria são o resultado de uma auditoria de alcance inteligente, sendo o maior 
esforço de auditoria dedicado a examinar das áreas de maior risco. 
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Documentação adequada 

A Aura é o nosso software de auditoria global que potencia as auditorias da PwC e apoia as suas 
práticas de Garantia (Assurance). Integra uma vasta gama de capacidades, incluindo ferramentas 
integradas para promover a qualidade da auditoria, consistência e facilidade da documentação. A 
Aura também se integra numa variedade de outras ferramentas e aplicações, criando um espaço de 
trabalho para o trabalho do cliente. O nosso trabalho de auditoria é planeado, executado e 
documentado utilizando a Aura, que apoia as equipas na aplicação eficaz da nossa metodologia, 
criando uma ligação transparente entre os riscos identificados e o trabalho realizado para lidar com 
esses riscos, bem como fornecendo capacidades abrangentes de gestão de projetos. 

 
Tecnologia. 

Continuamos a investir em tecnologia de auditoria que aumente a qualidade da auditoria e melhore a 
nossa capacidade de fornecer informação aos nossos clientes. A nossa tecnologia é construída e 
implementada globalmente, assegurando a consistência em toda a Rede PwC. Entre as novas 
ferramentas que melhoram a qualidade e eficiência da auditoria através da automatização, a 
conectividade e a mobilidade está a Aura Now. 

 
A Aura Now é uma ferramenta de gestão multi-mandato online que permite às equipas acompanhar o 
progresso até à conclusão e outras informações-chave em toda a sua carteira de bases de dados de 
compromissos da Aura. Visualiza o progresso de um compromisso, permitindo priorizar os esforços. 
Fornece igualmente informações sobre a disponibilidade de arquivo de ficheiros para ajudar a preparar 
e sincronizar o arquivo de ficheiros de auditoria. 

 
As capacidades analíticas e de visualização permitem-nos analisar padrões e tendências, 
identificar transações invulgares e de alto risco, e fornecer informação inestimável tanto para nós 
como para os nossos clientes. 

 

Análise dos resultados dos testes 

Para evitar surpresas de última hora, realizamos os nossos procedimentos de testes faseadamente 
para identificar exceções e problemas o mais cedo possível no processo de auditoria, assegurando 
ao mesmo tempo uma abordagem eficaz. Para além de lidar com a resolução de problemas, vamos 
mais longe, identificando e compreendendo as causas de raiz de qualquer falha do teste. Isto é 
crucial para assegurar que um incidente de erro potencialmente isolado não seja o resultado de 
algum problema subjacente mais amplo. Comunicamos atempadamente quaisquer problemas e 
trabalhamos com os nossos clientes para identificar ajustes ou como resolver exceções de forma 
apropriada. 
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Anexo 2: Plano de auditoria 
O nosso plano de auditoria do exercício de 2020 incorpora um processo robusto de avaliação de 
riscos. Como parte deste processo, identificámos e avaliámos os riscos de erro material significativos 
ao considerar, entre outros fatores relevantes para o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., as 
condições económicas e do mercado em geral, a dimensão e a complexidade da Sociedade, eventos 
relevantes no negócio e na indústria que possam afetar as diferentes atividades levadas a cabo pela 
Sociedade, bem como o seu ambiente geral de controlo. 

 
Desta forma, conferimos profundidade à nossa auditoria das contas anuais e asseguramos que todos 
os potenciais riscos financeiros significativos são considerados e cobertos no nosso trabalho 
adequadamente. 

 
A nossa compreensão da sua estratégia e dos riscos de negócio relacionados 

 
O nosso objetivo é construir a nossa auditoria em torno da forma como o negócio é gerido. A nossa 
abordagem de auditoria para o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. começa com uma 
compreensão da sua estratégia de negócio e dos riscos relacionados. 

 
A nossa avaliação reflete igualmente as considerações obtidas durante as nossas reuniões e 
comunicações com a Comissão de Auditoria e Riscos, bem como com a Direção do Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. O nosso plano também considera as atividades de avaliação de 
riscos da Direção de Auditoria Interna do Grupo Bankinter. 

 
O quadro anexo mostra, para fins ilustrativos, os aspetos mais significativos que consideramos 
relevantes para a sua organização e que, consequentemente, são considerados no 
desenvolvimento da nossa abordagem de auditoria. 
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Cooperação com a Direção de Auditoria Interna e a Direção Financeira 
 

A nossa auditoria prevê uma estreita colaboração e comunicação contínua com as Direções de 
Auditoria Interna e Financeira, a fim de evitar sobreposições, assegurar uma cobertura abrangente 
dos riscos relevantes e evitar a duplicação desnecessária de tarefas. 

 
Durante a nossa fase de planeamento da auditoria, avaliámos conjuntamente a estrutura das linhas 
de defesa do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. e colaboraremos com estas linhas de defesa 
nas suas necessidades específicas. 

 
Assim, a nossa abordagem de testes substantivos foi realizada com base numa avaliação das 
tarefas executadas e numa compreensão prévia de que parte do nosso conforto de auditoria pode 
assentar nos controlos existentes no Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., uma vez validada 
a sua conceção e funcionamento eficaz. 

 
Principais riscos da informação financeira 

 
A nossa abordagem de auditoria responde à evolução do ambiente dos negócios, pelo que 
estabelecemos um diálogo constante com a Direção do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
relativamente aos acontecimentos mais significativos durante o ano, para compreender os aspetos 
que dão origem a novos riscos de auditoria. A nossa avaliação de riscos baseia-se no nosso 
conhecimento atual da Entidade, na nossa compreensão dos aspetos-chave do setor bancário e nos 
resultados da sua própria avaliação de riscos. 

 
Como resultado desta avaliação de riscos, estabelecemos as seguintes categorias de 
graduação para cada um dos riscos identificados: 

 

Risco Descrição 

Significativo Riscos que exigem uma consideração especial de auditoria (em termos da natureza, 
oportunidade ou extensão dos testes), devido à natureza dos mesmos, ao seu impacto nas 
contas anuais ou à sua probabilidade de ocorrência. 

Elevado ou 
Normal-Higher 

Riscos que requerem consideração adicional de auditoria para além do que seria necessário para um 
risco normal, mas que não atingem a categoria de risco significativo devido à sua natureza, impacto 
potencial ou possibilidade de ocorrência. 

Normal ou 
Normal-Lower 

Riscos relacionados com atividades de rotina, correspondentes a transações económicas não 
complexas e que não implicam estimativas significativas por parte da Direção da Sociedade. 

 
A título de ilustração, mostramos os riscos de auditoria identificados na nossa avaliação preliminar 
devido à sua relação especial com o risco de fraude e à existência de uma elevada componente de 
estimativas contabilísticas com efeito nas contas anuais. Estes riscos podem ter um impacto 
significativo nas contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
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Apenas para estes riscos, mostramos adicionalmente o nível de confiança que colocaremos nos 
controlos da Sociedade e a extensão dos testes substantivos adicionais a serem realizados: 

 
Risco de auditoria Área Categorização 

(1) Evasão de controlos pela Direção Fraude Significativo 

(2) Risco de fraude no reconhecimento de 
receitas (juros e comissões) 

Fraude 
Normal 
Higher 

(3) Razoabilidade dos pressupostos aplicados 
para a determinação do "staging". 

Correções de valor por 
deterioração 

Significativo 

(4) Razoabilidade dos pressupostos aplicados 
para a determinação da DP e LGD 

Correções de valor por 
deterioração 

Significativo 

(5) Razoabilidade dos restantes 
pressupostos aplicados 

Correções de valor por 
deterioração 

Normal 
Higher 

(6) Risco de exatidão e exaustividade dos dados 
de entrada do modelo 

Correções de valor por 
deterioração 

Normal 
Higher 

(7) Impacto das correções de valor por 
deterioração devido à COVID-19 

Correções de valor por 
deterioração Significativo 

(8) Risco na concessão de operações 
COVID-19 

Correções de valor por 
deterioração 

Normal 
Higher 

(9) Razoabilidade das hipóteses aplicadas, 
dados de entrada e modelo de cálculo 

Provisões de passivo 
Normal 
Higher 

(10) Compra de 100% do capital social da 
Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A. 

Investimentos em 
subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos 
e associadas 

Normal 
Higher 

(11) Risco derivado do grau de automatização 
dos processos contabilísticos 

Sistemas de informação 
financeira 

Normal 
Higher 

 
Dos riscos de auditoria identificados, especificamos os descritos a seguir: 

 
(1) Evasão de controlos por parte da Direção: Risco gerado pela situação especial em que a 

Direção se encontra para contornar os controlos sobre a informação financeira e que está 
diretamente relacionado com a existência potencial de fraude. Ao abrigo da ISA 240, o risco de 
incumprimento dos controlos por parte da Direção deve ser considerado um risco inerente 
elevado em todas as auditorias, razão pela qual é considerado um risco significativo. 

 
(2) Reconhecimento de receitas: Ao abrigo da ISA 240, o risco de fraude no reconhecimento de 

receitas deve ser considerado um risco inerente significativo em todas as auditorias, a menos 
que seja expressamente refutado. Realizámos uma avaliação do risco de fraude associado ao 
reconhecimento de receitas, tendo em conta a existência de incentivos, oportunidades e 
atitude em relação à fraude. Na sequência da avaliação efetuada, concluímos que a 
importância do risco de fraude no reconhecimento de receitas pode ser refutada, tendo-o 
mantido como um risco elevado para as receitas de juros e comissões e como um risco 
normal para os outros tipos de receitas. 
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(3) Razoabilidade dos pressupostos aplicados para a determinação do "staging": A partir de 
1 de janeiro de 2020, a Sociedade aplica as disposições da Circular 4/2019 do Banco de 
Espanha sobre a classificação dos ativos financeiros. Em conformidade com esta Circular, a 
Sociedade utiliza modelos internos de perdas de crédito esperadas que lhe permitem estimar 
as provisões coletivas para o risco de crédito, onde se encontram os pressupostos para a 
determinação do "staging". Para o aumento significativo do risco e passagem a ativos 
financeiros normais sob vigilância especial (Fase 2), o objetivo é medir o aumento do risco de 
crédito desde o momento da origem da operação até à data atual da análise, com base em 
critérios quantitativos e qualitativos que são subjetivos. Para a definição de "default" e 
passagem a ativos financeiros duvidosos (Fase 3), é estabelecido nos 90 dias de 
incumprimento; no entanto, contempla igualmente uma série de triggers associados ao 
desempenho do mutuário. Este critério objetivo e subjetivo contido nos regulamentos aplicáveis 
é aplicado em todas as carteiras do Banco. 

 
(4) Razoabilidade dos pressupostos aplicados para a determinação da DP e LGD: A partir de 

1 de janeiro de 2020, a Sociedade aplica as disposições da Circular 4/2019 do Banco de 
Espanha no cálculo de deterioração dos ativos financeiros. Em conformidade com esta Circular, 
a Sociedade utiliza modelos internos de perdas de crédito esperadas que lhe permitem estimar 
as provisões coletivas para o risco de crédito onde se encontram os pressupostos para 
determinar a PD (�probability of default� ou "probabilidade de inadimplência) e LGD ("loss given 
default" ou gravidade). A PD é a probabilidade de o devedor não cumprir as suas obrigações de 
pagamento de capital e/ou juros, o que, entre outros fatores, inclui o perfil de deterioração 
histórica das carteiras com base em frequências de default. A LGD corresponde à construção 
do modelo em que se define a perda decorrente em caso de incumprimento. Trata-se de uma 
medida de perda que reflete as circunstâncias económicas atuais, bem como as características 
particulares dos ativos, tais como o tipo de garantia, em caso de default considera também o 
tempo neste estado, sendo a expectativa de recuperação menor à medida que o tempo em 
default aumenta. A Entidade calcula-os automaticamente e com base em critérios geralmente 
objetivos, embora utilize estimativas complexas, o que significa que o risco inerente é 
significativo. 

 
(5) Razoabilidade dos restantes pressupostos aplicados: Em conformidade com o ponto 

anterior, de acordo com a Circular 4/2019 do Banco de Espanha, a Sociedade também aplica 
hipóteses para determinar os restantes parâmetros do modelo, tais como o ajuste para futuras 
amortizações (AAF) e o fator de conversão (CCF), entre outros. O cálculo do fator de ajuste 
AAF depende do cenário considerado e incorpora o efeito da amortização (incluindo os pré-
pagamentos) e a distribuição no tempo do valor tomado pelos parâmetros de risco de acordo 
com a evolução das variáveis macro nesse cenário. Tal como os parâmetros de PD e LGD, 
requer uma recalibração recorrente e, em qualquer caso, ligada à atualização de cenários. Só é 
aplicável a operações da Fase 2 (normal com vigilância especial). No caso do fator de 
conversão CCF, aplica-se apenas a operações de crédito e não se aplica à Fase 3, uma vez 
que não há possibilidade de aumentar a exposição. 

 
(6) Risco de exatidão e exaustividade dos dados de entrada do modelo: A partir de 1 de 

janeiro de 2020, a Sociedade aplica as disposições da Circular 4/2019 do Banco de Espanha 
no cálculo de deterioração dos ativos financeiros. Em conformidade com esta Circular, a 
Sociedade utiliza certos dados de entrada para estimar as provisões coletivas por risco de 
crédito e metodologias de cálculo específicas para estimar provisões individualizadas. Os 
principais dados introduzidos no motor dos seus sistemas são, por exemplo, o saldo da 
operação, o valor das garantias, a classificação contabilística, os dias de não pagamento, ou a 
segmentação, entre outros. Embora esta informação não exija qualquer estimativa por parte 
da Direção, o risco associado a que esta informação não seja completa ou exata pode afetar 
uma elevada percentagem de operações considerando o volume do investimento de crédito da 
Sociedade no rodapé do balanço. Com base no acima exposto, consideramos que o risco 
associado a estes dados de origem é elevado. 
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(7) Impacto das correções de valor por deterioração devido à COVID-19: A crise económica e 
sanitária causada pela Covid-19, declarada pandemia a nível global pela Organização Mundial 
de Saúde a 11 de março de 2020, teve um impacto significativo na informação financeira da 
Sociedade, principalmente em resultado do impacto na estimativa das dotações por risco de 
crédito e, especificamente, da atualização por vários organismos públicos, em especial o 
Banco Central Europeu e o Banco de Espanha, das previsões macroeconómicas para os 
exercícios de 2020, 2021 e 2022. Neste sentido, a Sociedade atualizou os modelos internos de 
perda prevista em relação às variáveis macroeconómicas e a outros pressupostos com um 
efeito significativo considerado na determinação das provisões por risco de crédito, que estão 
sujeitas a um elevado nível de incerteza, tais como o crescimento do produto interno bruto, a 
evolução esperada das taxas de desemprego e dos preços da habitação, tomando como 
cenário de base o cenário de recuperação gradual publicado pelo Banco de Espanha. 

 
(8) Risco na concessão de operações COVID-19: No contexto da crise económica e sanitária 

explicada na secção anterior, várias iniciativas legislativas foram aprovadas pelos vários 
governos dos países onde o Grupo opera, com o objetivo principal de aliviar a situação das 
famílias vulneráveis, bem como promover o fluxo de crédito necessário para proteger as 
empresas e os trabalhadores independentes. Para além destas iniciativas, foi adotado em 
Espanha um acordo setorial para a concessão de moratórias não legislativas, que alarga o 
âmbito das medidas aprovadas pelos governos. Tudo isto levou a Sociedade a conceder 
moratórias legislativas e moratórias não legislativas durante o exercício de 2020. Uma vez 
que este risco não inclui qualquer estimativa por parte da Direção, embora seja um 
acontecimento significativo no exercício, consideramos que se trata de um risco de auditoria 
elevado. 

 
(9) Razoabilidade das hipóteses aplicadas, dados de entrada e modelo de cálculo: A 

Sociedade está envolvida em certos procedimentos legais relacionados principalmente com 
assuntos de natureza legal, incluindo os decorrentes dos contratos de cartões "revolving". 
Tanto a determinação do resultado esperado destes procedimentos como a avaliação do seu 
efeito económico são questões de particular complexidade e incerteza quanto ao seu possível 
resultado, período de conclusão destes procedimentos e/ou o montante final. 
Consequentemente, este risco considera o grau de subjetividade na estimativa do resultado 
dos processos em curso, bem como as disposições a manter, com base nos fluxos esperados a 
pagar pelos mesmos. Na secção 5 do presente documento detalhamos a nossa estratégia de 
auditoria. 

 
(10) Compra de 100% do capital social da Avantcard, D.A.C. à EVO Banco, S.A.: Durante o 

exercício de 2020, a Sociedade adquiriu 100% do capital social da Avantcard, D.A.C. ao EVO 
Banco, S.A., sociedades todas elas detidas, direta ou indiretamente, pelo Bankinter, S.A. O 
preço pago ascendeu a 79.796 milhares de euros, registando-se a participação na rubrica 
"Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas" no balanço de 31 
de dezembro de 2020. Tendo em conta o significado desta transação, foi considerada como de 
risco elevado. 

 
(11) Automatização dos sistemas de informação financeira: As operações da Sociedade estão 

bastante dependentes dos cálculos, dos processamentos e da informação gerida 
automaticamente pelos diversos sistemas de informação utilizados. A eficácia do quadro 
global de controlo interno dos sistemas de informação relacionados com o processo de 
registo e fecho contabilístico é fundamental para a realização de certos procedimentos de 
auditoria baseados no controlo interno. Por conseguinte, considerámo-lo como um risco de 
auditoria elevado (normal-higher). 

  
 
 

O âmbito dos testes que concebemos é proporcional ao nível de risco identificado e ao seu potencial 
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impacto material nas contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
 

A nossa abordagem de auditoria foi concebida para obter evidência de auditoria suficiente 
relativamente às contas anuais do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. para minimizar o risco 
de erro não detetado para um nível adequado. 

 
Alcance da auditoria 

 
No planeamento do nosso trabalho, determinámos um nível de materialidade para as contas anuais 
do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., a fim de identificar e avaliar os riscos de erros 
materiais e determinar a natureza, a oportunidade e a extensão de outros procedimentos de auditoria 
para completar a abordagem do trabalho. 

 
Na determinação dos níveis de materialidade para as contas anuais do Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A., foram aplicados o Guia de Desempenho N.º 38 do ICJCE e as políticas da 
PwC para estabelecer a importância relativa com que se deve realizar o trabalho de auditoria. Ver 
também a Secção 4 "Materialidade e diferenças não corrigidas de auditoria" do presente relatório. 

 
De acordo com o âmbito previsto nos regulamentos aplicáveis, informamos os Administradores do 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. sobre quaisquer deficiências significativas que 
possamos identificar na avaliação do controlo interno, a fim de fornecer à Direção da Sociedade 
recomendações que ajudem a melhorar a eficiência e a aumentar a confiança na informação 
gerada pela organização. 
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Anexo 3: Resumo da estratégia de auditoria em 
relação aos riscos identificados 
Os detalhes da nossa abordagem de auditoria para cada área das contas anuais são 
apresentados abaixo. 

 
A abordagem considerada nas áreas relacionadas com os riscos considerados como 
significativos e elevados é a seguinte: 

 

Rubrica contas anuais Risco de incorreção material 
Risco 

inerente 
Validação 
de 
controlos 

Procedimentos 
substantivos 

Não aplicado Evasão de controlos pela Direção Significativo SI
M 

SIM 

Ativos financeiros a custo 
amortizado, empréstimos e 
adiantamentos - clientes 
2.226 milhões de euros 

Risco de que as correções de 
valor por deterioração não estejam 
corretamente estimadas 

 
Significativo 

 
SI
M 

 
SIM 

Receitas de juros/Receitas de 
comissões 
269 milhões de euros / 24 milhões de 
euros 

 
Risco de fraude no 
reconhecimento de receitas 

 
Normal 
Higher 

 
SI
M 

 
SIM 

Provisões 
39 milhões de euros 

Risco de que as provisões para 
questões legais e fiscais não 
sejam corretamente estimadas 

Normal 
Higher 

 
NÃ
O 

 
SIM 

Investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e 
associadas 80 milhões de euros 

Risco de que o investimento 
na Avantcard não se 
encontre devidamente 
registado 

Normal 
Higher 

 
NÃ
O 

 
SIM 

Automatização dos sistemas de 
informação financeira 

Risco derivado do grau de 
automatização dos processos 
contabilísticos 

Normal 
Higher 

 
SI
M 

 
Não 

aplicado 

 
Realizámos o nosso trabalho através de uma combinação de testes de eficácia operacional dos 
controlos implementados pela Sociedade e testes substantivos em relação às seguintes categorias de 
balanço e conta de resultados: 

Balanço: 

· Ativos financeiros a custo amortizado 

Conta de resultados: 
 

· Deterioração do valor - ativos 
financeiros a custo amortizado 

· Juros e proveitos equiparados 
· Comissões recebidas 

Conduzimos o nosso trabalho de auditoria principalmente através de procedimentos substantivos 
para as seguintes categorias de balanço e conta de resultados: 

Balanço: 
 

· Numerário, saldos de caixa em 
bancos centrais e outros depósitos à 
ordem 

· Passivos financeiros a custo amortizado 
� clientes 

· Investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e 
associadas 

· Passivos financeiros a custo amortizado 
� Outros passivos financeiros 

· Ativos tangíveis e intangíveis · Restantes ativos e restantes passivos 
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· Ativos e passivos por impostos · Fundos próprios 
· Provisões  

  
 

Conta de resultados: 
 

· Despesas com juros · Despesas com pessoal 
· Receitas de dividendos · Outras despesas administrativas 
· Despesas com comissões · Provisões ou reversão de provisões 
· Outras receitas de exploração · Imposto sobre resultados 
· Outras despesas de exploração  
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Anexo 4: Declaração de independência 
26 de março de 2021 

 
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. 
Avenida de Bruselas, n.º 12 
28108 Alcobendas 

 
À atenção da Comissão de Auditoria e Riscos 

 
 
 

Exmos. Senhores, 
 

A 20 de maio de 2020 fomos nomeados auditores das contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. para o exercício terminado a 31 de dezembro de 2020. 

 
Em relação a esta nomeação como auditores e conforme exigido pela Norma Técnica de 
Auditoria (ISA) 260 (Revista) sobre "Comunicação com os encarregados da governação da 
entidade", para as Entidades de Interesse Público (EIP) e considerando as disposições do artigo 
529.º-M 4.e) do texto revisto da Lei de Sociedades de Capital (TRLSC), aprovada pelo Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julho (alterado pela quarta disposição final da Lei 22/2015, de 20 de julho, 
sobre Auditoria de Contas (LAC)), confirmamos que: 

 
· A equipa do compromisso de auditoria, a empresa de auditoria e, se for o caso, outras 

pessoas pertencentes à empresa de auditoria e, quando aplicável, outras empresas da rede, 
com as extensões que lhes são aplicáveis, cumpriram os requisitos de independência 
aplicáveis, tal como estabelecido na LAC e no Regulamento (UE) n.º 537/2014 de 16 de 
abril. 

 
· Os honorários cobrados à entidade e entidades relacionadas por uma relação de controlo, 

discriminados por item, tanto por serviços de auditoria como de serviços distintos da auditoria 
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 pela empresa de auditoria e outras 
empresas da sua rede, são apresentados abaixo para facilitar a sua avaliação destes 
honorários no contexto da nossa independência: 

 
Honorários de serviços de auditoria e relacionados com a auditoria (euros) 

 
 
Entidade 

 
Descrição 

Valor 
dos 

honorários 
Bankinter Consumer 
Finance, E.F.C., S.A. 

Auditoria das contas anuais individuais do exercício de 2020 
 

107.160 
Avantcard, D.A.C. (*) Auditoria das contas anuais individuais do exercício de 2020 146.500 

Bankinter, S.A. 
Auditoria das demonstrações financeiras consolidadas intercalares resumidas 
em 30 de junho de 2020 

 
114.000 

Bankinter, S.A. Auditoria das contas anuais individuais e consolidadas do exercício de 2020 676.090 
Bankinter, S.A. Emissão de declaração em relação a uma emissão de rendimento fixo 65.000 

Bankinter, S.A. Relatório sobre os procedimentos acordados em matéria de direitos de 
crédito dados em penhor a favor do Banco de Espanha 

 
21.600 

 
Bankinter, S.A. 

Relatório de procedimentos acordados sobre determinadas informações 
relativas ao modelo da terceira série de operações de refinanciamento de 
prazo alargado direcionadas (TLTRO III) 

 

 9.000 

Bankinter, S.A. Relatório sobre o Sistema de Controlo Interno sobre a Informação Financeira 
relativa ao exercício de 2020 

 
18.300 

Bankinter, S.A. Relatório Anual de Proteção dos Ativos de Clientes de 2020 15.300 
  1.172.950 

 

(*) Entidade controlada pelo Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. desde 1 de abril de 2020, data em que 
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se comprou 100% do capital social do EVO Banco, S.A. 

Honorários por serviços distintos aos de auditoria (euros) 
 

 
Entidade 

 
Descrição 

Valor 
dos 

honorários 
 
Bankinter, S.A. 

Relatório de análise de peritos externos sobre a Prevenção do Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento do Terrorismo para o período de 1 de janeiro a 
31 de dezembro de 2019 (segundo relatório de acompanhamento) 

 
7.900 

 
Bankinter, S.A. 

Relatório de verificação independente sobre a Declaração de Informação não 
Financeira correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 do 
Bankinter, S.A. e sociedades dependentes 

 
62.000 

Bankinter, S.A. 
Due diligence financeira de compra, sobre o balanço de uma sociedade que não 
faz parte do perímetro de consolidação (Projeto Maiorca) 

24.000 

Bankinter, S.A. Due diligence financeira de compra, sobre o balanço de uma sociedade que não 
faz parte do perímetro de consolidação (Projeto Canárias) 

22.000 

Bankinter, S.A. Due diligence financeira de compra, sobre o balanço de uma sociedade que não 
faz parte do perímetro de consolidação (Projeto Fortis) 

25.000 

  140.900 
 

· Adicionalmente, durante o exercício que terminou a 31 de dezembro de 2020, a empresa de 
auditoria e outras empresas da sua rede não prestaram serviços distintos dos de auditoria a 
outras entidades vinculadas com a entidade auditada em virtude de influência significativa. 

 
· A empresa de auditoria tem em vigor políticas e procedimentos internos concebidos para lhe 

fornecer uma garantia razoável de que a empresa de auditoria e o seu pessoal e, quando 
apropriado, outras pessoas sujeitas a requisitos de independência (incluindo o pessoal das 
empresas da rede) mantêm a independência sempre que exigido pelos regulamentos 
aplicáveis. Estes procedimentos incluem os destinados a identificar e avaliar as ameaças que 
podem surgir de circunstâncias relacionadas com entidades auditadas, incluindo as que 
podem representar causas de incompatibilidade e/ou as que podem exigir a aplicação de 
medidas de salvaguarda necessárias para reduzir as ameaças a um nível aceitavelmente 
baixo. 

 
A este respeito, no nosso juízo profissional e em relação à referida auditoria, não foram 
identificadas circunstâncias que, individualmente ou em conjunto, possam constituir uma 
ameaça significativa à nossa independência e que, por conseguinte, exijam a aplicação de 
medidas de salvaguarda ou que possam dar origem a motivos de incompatibilidade. 

 
Esta confirmação foi preparada exclusivamente para os destinatários desta carta e não deve 
ser distribuída ou utilizada para qualquer outro fim. 

 
Com os melhores cumprimentos. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
 

Amagoia Delgado Rodríguez 
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Anexo 5: Manifestações escritas solicitadas à Direção 
 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B 
28046 Madrid 

 
Ao cuidado da Sr.ª Amagoia Delgado Rodríguez 

 
30 de março de 2021 

 
 

Exmos. Senhores, 
 

Em relação à auditoria que está a ser feita às contas anuais do Bankinter Consumer Finance, 
E.F.C., S.A. (doravante, a Sociedade), correspondentes ao exercício terminado a 31 de dezembro 
de 2020, declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento e entendimento: 

 
1) Os membros do Conselho de Administração da Sociedade são responsáveis pela elaboração 

das contas anuais na forma e dentro dos prazos determinados no regulamento em vigor, tal 
como estabelecido nos termos da carta de compromisso de auditoria datada de 1 de outubro 
de 2020. Por outro lado, a Comissão de Auditoria e Riscos é responsável pela supervisão do 
processo de preparação e apresentação da informação financeira percetiva e pela 
apresentação de recomendações ou propostas ao órgão de administração, destinadas a 
salvaguardar a sua integridade. 

 
2) As contas anuais foram obtidas a partir dos registos contabilísticos da Sociedade, e refletem 

todas as suas transações e os seus ativos e passivos, apresentando fielmente a situação 
patrimonial e financeira da Sociedade à data do fecho, bem como dos resultados das suas 
operações e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício anual terminado nessa data, 
de acordo com o quadro regulamentar de informação financeira aplicável à entidade em 
Espanha, e com o controlo interno que consideramos necessário para permitir a elaboração 
de contas anuais isentas de incorreção material, quer devido a fraude ou erro. 

 
3) O relatório de gestão contém toda a informação exigida pela legislação em vigor, é consistente 

com as contas anuais e não contém incorreções materiais. Confirmamos igualmente que não 
temos uma obrigação legal ou regulamentar de emitir qualquer outra informação para 
acompanhar as contas anuais, nem tencionamos fazê-lo. 

 
4) Facultámos o acesso aos registos contabilísticos, contratos, acordos e documentação 

adicional e informação que nos foi solicitada e que é relevante para o registo, avaliação, 
apresentação e divulgação dos ativos, passivos e transações nas contas anuais, e facultámos 
o acesso a todas as pessoas dentro da Sociedade das quais consideraram necessário obter 
evidência de auditoria. 

 
5) Foram disponibilizadas todas as atas do Conselho de Administração, da Assembleia Geral, da 

Comissão de Auditoria e Riscos e da Comissão Executiva do Conselho de Administração para 
o período compreendido entre o início do exercício sujeito à auditoria e o dia da presente data, 
às quais adicionámos uma lista preparada pelo Secretário do Conselho como Anexo à 
presente carta. 
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6) Confirmamos que nos informaram que, no decurso do vosso trabalho, não detetaram a 
existência de incorreções não corrigidas nas contas anuais do exercício de 2020. 

 
7) Acreditamos que cumprimos todos os termos contratuais e legais que, em caso de 

incumprimento, poderiam ter um efeito significativo nas contas anuais. Também não temos 
conhecimento de qualquer incumprimento ou possível incumprimento dos regulamentos 
legais aplicáveis à Sociedade, cujos efeitos devam ser tidos em conta nas contas anuais ou 
que possam servir de base para contabilizar perdas ou estimar contingências. 

 
8) Do mesmo modo, e em relação ao cumprimento da legislação ambiental, confirmamos que 

não temos conhecimento da existência de qualquer contingência por incumprimento, litígio 
ou reclamação resultante de qualquer violação dos regulamentos em vigor a este respeito, 
que possa dar origem a uma sanção financeira de valor significativo. 

 
9) Somos responsáveis pela conceção, implementação e manutenção dos sistemas de controlo 

interno e contabilidade da Sociedade para prevenir e detetar quaisquer erros ou 
irregularidades. A este respeito, comunicámos os resultados da nossa avaliação do risco de 
que as contas anuais possam conter uma incorreção material devido a fraude. Confirmamos 
também que não temos conhecimento de quaisquer irregularidades por fraudes que tenham 
afetado os sistemas de controlo interno, nem de quaisquer outras situações deste tipo em que 
a Direção da Sociedade, qualquer outro membro da nossa organização ou outros possam ter 
estado envolvidos. 

 
10) Informamos que não temos conhecimento da existência ou suspeita de quaisquer erros ou 

omissões significativas que afetem as contas anuais. Em 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor 
a Circular 4/2019 de 26 de novembro do Banco de Espanha. Confirmamos que a Sociedade 
optou por aplicar a opção de não reexpressão da informação financeira correspondente ao 
exercício de 2019. Consequentemente, os números e informações correspondentes ao 
exercício de 2019, que são apresentados para efeitos comparativos nas contas anuais do 
exercício de 2020, coincidem com os aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas, exceto 
para os aspetos discutidos na nota 1.10 das contas anuais. 

 
11) Os únicos compromissos, contingências e responsabilidades na data de encerramento são os 

refletidos nas contas anuais. Incluímos também a informação que consideramos significativa 
sobre a natureza e o objetivo comercial dos acordos da empresa que não constam no balanço 
e o seu potencial impacto financeiro. 

 
12) Disponibilizámos a lista completa dos advogados e consultores fiscais com quem a nossa 

Sociedade trabalha, que pode ser encontrada no Anexo II da presente carta. Confirmamos 
igualmente que não existem reclamações ou exigências recebidas ou potenciais que nos 
tenham sido notificadas por eles e que sejam suscetíveis de ser levantadas contra nós e que 
devam ser provisionadas e/ou discriminadas como contingências por possíveis perdas. 

 
13) Como administradores, adotámos as medidas necessárias para evitar situações em que os 

nossos interesses e os de pessoas relacionadas connosco pudessem entrar em conflito com o 
interesse social e com os nossos deveres para com a Sociedade. Para tal, compilámos a 
informação correspondente, obtendo as comunicações relevantes, identificando e avaliando as 
atividades ou situações que pudessem envolver um conflito de interesses. Justificámos 
igualmente as autorizações ou dispensas concedidas. 

  
 
 
 

14) Incluímos no relatório das contas anuais em anexo a informação exigida pela Lei das 
Sociedades de Capital, pelo Código Comercial e pelo quadro de informação financeira 
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aplicável à entidade em Espanha, em relação a: 
 

a) O montante dos salários, subsídios e remunerações de qualquer tipo apurados durante 
o exercício pelo pessoal da alta direção e membros do órgão de administração, 
independentemente da sua causa, bem como as indemnizações por despedimento, os 
pagamentos baseados em instrumentos de capital e o montante dos adiantamentos e 
empréstimos concedidos a estes. Do mesmo modo, foram incluídas informações 
relativas às obrigações contraídas em matéria de pensões ou ao pagamento de 
prémios de seguro em relação a antigos e atuais membros do órgão de administração e 
pessoal da alta direção; 

 
A este respeito, gostaríamos de informar que as pessoas/funções que a nossa 
Sociedade considera como "alta direção" a 31 de dezembro de 2020 são as seguintes: 

 
� Administrador - Diretor Geral: Sr. Alfonso Sáez Alonso - Muñumer 

 
b) Quaisquer situações de conflito direto ou indireto que os administradores possam ter 

com os interesses da Sociedade. Do mesmo modo, para efeitos da nossa avaliação 
dos conflitos de interesse, facultámos as seguintes comunicações recebidas dos 
administradores de qualquer situação de conflito, direto ou indireto, que eles ou 
pessoas com eles relacionadas possam ter com os interesses da sociedade. 

 
c) O montante dos honorários pagos aos nossos auditores por serviços de auditoria de 

contas e outros serviços de verificação. Além disso, os honorários totais cobrados por 
outras empresas da rede do auditor de contas da Sociedade por serviços de consultoria 
fiscal, outros serviços de verificação e outros serviços prestados também são 
detalhados. 

 
d) O número médio de pessoas empregadas durante o exercício expresso por categorias, 

bem como a distribuição por sexo do pessoal no final do exercício, repartido por 
categorias e níveis e o número de colaboradores com uma deficiência igual ou superior 
a 33%. 

 
15) As informações sobre a natureza e o nível de risco decorrente dos instrumentos financeiros 

foram devidamente discriminadas no relatório das contas anuais. Para cada tipo de risco, 
foram fornecidas informações sobre a exposição ao risco e como é que este é produzido, 
incluindo uma descrição dos objetivos, políticas e procedimentos da Sociedade para a sua 
gestão e os métodos utilizados para a sua medição, bem como informações quantitativas 
sobre a exposição ao risco e concentrações de risco. 

 
16) Os seguintes itens foram devidamente discriminados no relatório das contas anuais: 

 
a) Os juízos e estimativas feitos pela Direção da Sociedade no processo de 

avaliação e aplicação das políticas contabilísticas; e 
 

b) Pressupostos-chave sobre o futuro e outras informações relevantes sobre as incertezas 
estimadas na data de encerramento do exercício, na medida em que estes poderiam 
indicar a existência de riscos significativos de alterações materiais no valor dos ativos 
ou passivos. 

  
 
 

17) Confirmamos que apenas foram compensados e, consequentemente, apresentado um valor 
líquido nas contas anuais, os ativos e passivos financeiros e impostos correntes e diferidos 
em relação aos quais a Sociedade tem o direito de compensar os montantes reconhecidos e 
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a intenção de liquidar os montantes de forma líquida ou de realizar o ativo e cancelar o 
passivo simultaneamente. 

 
18) Disponibilizámos todos os contratos, acordos e informações relacionadas com as avaliações 

efetuadas para definir a existência de controlo, influência significativa ou controlo conjunto 
dos investimentos e dos negócios conjuntos. 

 
Informamos que o Bankinter, S.A. é a sociedade adquirente do Grupo Bankinter. As Contas 
Anuais Consolidadas do Grupo Bankinter foram formuladas no dia 23 de fevereiro de 2021 e 
deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas no dia 21 de abril de 2021, altura 
em que serão arquivadas no Registo Comercial de Madrid. 

 
19) Através dos acordos e contratos em vigor à data da presente carta, avaliámos a existência da 

unidade de decisão, tal como definida na sexagésima norma da secção cinco da Circular 
4/2017 do Banco de Espanha, a fim de incluir as discriminações necessárias nas contas 
anuais. 

 
A este respeito, gostaríamos de informar que a Sociedade pertence a um grupo de 
sociedades domiciliadas em Espanha e sujeitas à mesma unidade de decisão, o Grupo 
Bankinter, cuja sociedade de maior ativo é o Bankinter, S.A., cujas contas anuais estão 
arquivadas no Registo Comercial de Madrid. 

 
20) Para efeitos de informação sobre transações entre empresas do grupo e partes vinculadas, 

confirmamos que a Sociedade apenas manteve unicamente com empresas do grupo, 
multigrupo, associadas e outras sob uma única gestão e outras partes vinculadas, os saldos e 
transações discriminados no relatório, não tendo sido efetuadas outras transações com 
pessoas singulares ou coletivas vinculadas à Sociedade. 

 
21) A Sociedade dispõe de um título de propriedade adequado de todos os bens ativos 

registados, que estavam livres de penhoras e hipotecas, exceto indicados no relatório. 
 

22) Não existem ativos não financeiros correntes avaliados em montantes superiores aos 
seus valores líquidos de realização ou recuperáveis. 

 
23) Os saldos das contas de ativo fixo tangível não refletem bens que possam ter sido 

desreconhecidos ou que já não estejam em uso, exceto os indicados no relatório. Em relação 
aos ativos financeiros, não foram desreconhecidos os que não se tenham transferido os 
riscos e vantagens substanciais inerentes à propriedade ou que a Sociedade tenha mantido o 
controlo dos mesmos. 

 
24) Foram realizadas as avaliações de imparidade dos ativos ou grupos de ativos ao nível 

adequado e reconheceram-se, conforme o caso, as perdas por imparidade correspondentes. 
As contas anuais refletem todos os ajustes necessários de acordo com as normas de registo e 
de avaliação em 31 de dezembro de 2020. 

 
25) Em relação às estimativas contabilísticas, a determinação do justo valor e as discriminações 

relacionadas com certos ativos, passivos e componentes específicos do capital próprio, tais 
como: 

 
 

i. Perdas por imparidade de determinados ativos. 
 

ii. Provisões de despesas e outros compromissos contingentes. 
  

iii. A vida útil dos ativos corpóreos e dos ativos intangíveis. 
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iv. O imposto sobre sociedades. 

 
Consideramos que: 

 
a) Os métodos de avaliação, incluindo os pressupostos relacionados, utilizados nas 

estimativas e determinação do justo valor, são apropriados e foram aplicados de forma 
consistente. 

 
b) As discriminações relativas às estimativas contabilísticas e à determinação do justo 

valor incluídas nas contas anuais são completas e apropriadas de acordo com o 
Plano Geral de Contabilidade e outra legislação aplicável. 

 
c) Não ocorreram acontecimentos posteriores a 31 de dezembro de 2020 que exigissem 

ajustes às estimativas efetuadas, à determinação do justo valor ou às discriminações 
incluídas a este respeito nas contas anuais. 

 
26) Espera-se que todos os elementos do ativo corrente possam ser utilizados no decurso 

normal do negócio ou alienados ou cobrados pelo menos pelo montante indicado no 
balanço, para o qual tenham sido tomadas as disposições adequadas. 

 
27) Incluímos no relatório das contas anuais todas as informações mínimas obrigatórias em 

conformidade com a Circular 4/2019 de 26 de novembro do Banco de Espanha, que é 
aplicável à Sociedade à data de elaboração das mesmas. 

 
28) A Empresa não tinha, nem tem, operações com instituições financeiras que restrinjam a livre 

disposição de saldos em dinheiro, linhas de crédito, etc., exceto as divulgadas no relatório. 
 

29) Em relação aos impostos e à situação fiscal da Sociedade, informamos que: 
 

a) Só são contabilizados os ativos por impostos diferidos cuja recuperação futura é 
provável. As estratégias fiscais consideradas na avaliação da recuperação dos ativos 
por impostos diferidos são prudentes, razoáveis e serão implementadas. 
Especificamente, avaliámos os ativos fiscais afetados pelo Real Decreto-Lei 3/2016, de 
2 de dezembro, e desreconhecemos todos os montantes diferidos cuja recuperação 
não é provável com base na referida regulamentação. 

 
b) Facultámos todos os pareceres fiscais emitidos por peritos independentes para apoiar 

posições fiscais sujeitas a interpretação. 
 

c) Foi realizada a provisão adequada para todos os impostos, tanto locais como 
nacionais. Por outro lado, não esperamos que o montante de quaisquer liquidações 
adicionais exceda substancialmente as provisões existentes para este fim nas contas 
anuais quando os exercícios em aberto forem auditados. 

 
d) Fornecemos toda a documentação comprovativa de que os métodos utilizados para 

calcular os preços de transferência aplicados às operações com entidades vinculadas 
estão corretos. 
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30) A Sociedade levou a cabo todas as suas operações com terceiros de forma independente, 
realizando as suas operações em condições normais de mercado e em livre concorrência. As 
operações de partes vinculadas também foram realizadas a preços de mercado. 

 
31) A Sociedade não efetuou quaisquer operações com entidades residentes em paraísos fiscais. 

 
32) A Sociedade não tem compromissos por pensões ou prestações laborais semelhantes das 

quais possam surgir obrigações futuras, para além das indicadas nas contas anuais. 
 

33) A Sociedade não tem planos ou intenções que possam afetar valor contabilístico ou 
a classificação de ativos e passivos incluídos nas contas anuais. 

 
34) As contas anuais foram preparadas em conformidade com o princípio da continuidade, uma 

vez que avaliámos a capacidade da Sociedade de continuar como empresa em 
funcionamento, tendo em conta toda a informação disponível sobre o futuro, desde o 
encerramento do exercício abrangido pelo relatório até à data da presente carta. 
Confirmamos que não temos conhecimento de quaisquer incertezas materiais relacionadas 
com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a 
capacidade da Sociedade de continuar a ser uma empresa em funcionamento. Confirmamos 
igualmente que a Sociedade não está a planear quaisquer decisões sobre o seu património 
que possam alterar significativamente o valor contabilizado dos elementos de ativo e 
passivo. 

 
35) A Empresa não teve, nem tem, quaisquer despedimentos em curso ou qualquer 

necessidade ou plano para efetuar quaisquer despedimentos que possam dar origem ao 
pagamento de indemnizações significativas ao abrigo da legislação em vigor. Por 
conseguinte, não é considerado necessário fazer qualquer provisão para este item. 

 
36) Tendo em conta as circunstâncias excecionais que ocorreram durante o exercício de 

2020 devido à crise sanitária causada pelo coronavírus (Covid-19), declaramos que: 
 

a) Os planos de contingência previstos para esta circunstância foram ativados, o que 
permitiu a continuidade do negócio, tentando, tanto quanto possível, aproximá-lo o 
mais possível do normal. Para tal, foi posta em prática a implementação de medidas 
organizacionais da gestão de crises, tanto individuais (gestão de situações de contágio 
ou de isolamento) como coletivas. Estas medidas provaram ser perfeitamente 
compatíveis com a continuidade da atividade e negócio, sem colocar a atividade do 
Grupo ou da Sociedade numa situação crítica. 

 
b) À data da formulação das contas anuais, não se considera que esta crise possa ter 

um efeito na Sociedade ou no Grupo que possa ter um impacto na continuidade do 
negócio, nem que possa ter um impacto significativo na situação financeira e 
patrimonial da Sociedade ou do Grupo. 

 
c) Confirmamos que as informações relativas às operações de moratória legislativas e 

não legislativas concedidas ao abrigo dos regulamentos em vigor estão completas e 
foram obtidas a partir dos registos contabilísticos do Grupo. 

 
d) Confirmamos igualmente que as informações divulgadas nas contas anuais em relação 

aos efeitos da Covid-19 cumprem os requisitos das normas estabelecidas em vigor. 
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e) Finalmente, confirmamos que as contas anuais do exercício de 2020 refletem o impacto 
atual e esperado na Sociedade devido à situação causada pela Covid-19. A este 
respeito, confirmamos que colocámos à disposição a documentação de apoio sobre os 
impactos mais significativos para a Sociedade durante o referido exercício. Neste 
contexto, a Sociedade atualizou os juízos e estimativas contabilísticas significativamente 
afetados por este facto, com base nas informações e dados disponíveis à data da 
preparação das contas anuais, e que poderão ser sujeitos a novas estimativas. Entre 
outros, fornecemos-lhe informações relativas à análise realizada pela Sociedade sobre 
os juízos e estimativas relativas à determinação das coberturas por risco de crédito e o 
impacto na classificação contabilística das operações (staging). 

 
37) Desde a data de encerramento das contas anuais até à data da presente carta, não ocorreu 

qualquer acontecimento nem se identificou qualquer facto ou informação que pudesse afetar 
significativamente estas contas anuais e que não esteja refletido nas mesmas. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Sr. Alfonso Sáez Alonso-Muñumer Sr. Sergio Martínez-Cava Camacho 
Administrador � Diretor Geral Diretor Financeiro 
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Anexo I 

Lista de atas do Conselho de Administração, da Assembleia Geral e de outras 
comissões 

 
Órgão Data 
Conselho de Administração 24/01/2020 
Conselho de Administração 10/03/2020 
Conselho de Administração 27/03/2020 
Conselho de Administração Extraordinário 17/04/2020 
Conselho de Administração 22/05/2020 
Conselho de Administração 10/07/2020 
Conselho de Administração 30/10/2020 
Conselho de Administração 18/12/2020 
Conselho de Administração 29/01/2021 
Conselho de Administração 26/03/2021 (*) 

Assembleia Geral Extraordinária e Universal de Acionistas 19/02/2020 
Assembleia Geral Ordinária e Universal de Acionistas 20/05/2020 
Assembleia Geral Extraordinária e Universal de Acionistas 30/11/2020 
Assembleia Geral Extraordinária e Universal de Acionistas 30/12/2020 

Comissão Executiva de Riscos 20/02/2020 
Comissão Executiva de Riscos 30/04/2020 
Comissão Executiva de Riscos 24/06/2020 
Comissão Executiva de Riscos 24/09/2020 
Comissão Executiva de Riscos 26/11/2020 
Comissão Executiva de Riscos 23/02/2021 

Comissão de Auditoria e Riscos 27/03/2020 
Comissão de Auditoria e Riscos 17/04/2020 
Comissão de Auditoria e Riscos 22/05/2020 
Comissão de Auditoria e Riscos 10/07/2020 
Comissão de Auditoria e Riscos 17/12/2020 
Comissão de Auditoria e Riscos 26/03/2021 (*) 

(*) Ata em versão provisória 

Assinado: 
 
 
 

 
Sr. Antonio Murillo Gayo 

 
Secretário Administrador do Conselho de Administração 
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Anexo II 

Lista de advogados e consultores fiscais 
 

Alfons Cucurrull Pascual 
Bufete Rego Álvarez de Mon 
Asigno 
Tartiere y Reguero Abogados 
Pérez-Llorca 
Marcos de la Lastra Gómez 
Lexer Abogados 
Diretor da Assessoria Fiscal do 
Bankinter, S.A. 
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Anexo 6: Lista de componentes 
 

Entidade País Trabalho a efetuar Assinatura 
Auditoria 

Avantcard, D.A.C. Irlanda Auditoria PwC 
Relanza Gestión, S.A. Espanha Não auditada - 
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