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Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras 

31/mar/17 31/mar/16 31/mar/17 31/mar/16 31/mar/17 31/mar/16

(Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 57,019 58,258 - - 57,019 58,258 

Juros e custos equiparados (47,254) (48,828) - - (47,254) (48,828)

Margem financeira 9,765 9,429 - - 9,765 9,429 

Resultados de serviços e comissões - 295 302 295 302 

Resultados em operações de negociação e de cobertura (2,678) (79) - - (2,678) (79)

Outros custos / proveitos de exploração - - - - - 

Outros gastos administrativos (4,147) (3,705) (43) (30) (4,190) (3,735)

   Total de proveito / (custos) operacionais (6,825) (3,784) 252 272 (6,573) (3,513)

Imparidade do crédito (2,940) (5,645) - - (2,940) (5,645)

   Resultado operacional - - 252 272 252 272 

   Resultado antes de impostos - - 252 272 252 272 

   Impostos sobre lucros - - (56) (61) (56) (61)

   Lucro do exercício - - 196 211 196 211 

   Outros Rendimentos e Custos - - - - - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 196 211 196 211 

Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.

Demonstração do Rendimento Integral

para o período findo em  31 de Março de 2017

Total Operações Geral Total
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Total Operações Geral Total

31/mar/17 31/dez/16 31/mar/17 31/dez/16 31/mar/17 31/dez/16

Activo (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 562,731 611,087 13,667 13,637 576,398 624,724

Valores a receber por crédito a clientes 9,314,773 9,454,601 - - 9,314,773 9,454,601

Activos financeiros detidos para negociação 13,243 13,963 - - 13,243 13,963

Outros activos 8,054 8,047 484 290 8,538 8,337

9,898,801 10,087,699 14,151 13,927 9,912,952 10,101,626 

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 13,423 13,073 - - 13,423 13,073

Títulos de dívida emitidos 9,879,002 10,066,384 - - 9,879,002 10,066,384

Passivos financeiros detidos para negociação 4,048 5,254 - - 4,048 5,254

Outros passivos 2,328 2,988 450 422 2,778 3,410

   Total do Passivo 9,898,801 10,087,699 450 422 9,899,251 10,088,121 

Capitais Próprios

Capital - - 250 250 250 250

Prestações acessórias - - 4,500 4,500 4,500 4,500

Reservas e resultados acumulados - - 8,755 8,147 8,755 8,147

Lucro do exercício - - 196 608 196 608

   Total de Capitais Próprios - - 13,701 13,505 13,701 13,505 

9,898,801 10,087,699 14,151 13,927 9,912,952 10,101,626 

Balanço em 31 de Março de 2017

Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.
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(Valores expressos em milhares de Euros)

Reservas
Total dos livres e  
Capitais Prestações Reservas resultados Lucro do
Próprios Capital acessórias legais acumulados exercício

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 17,027 250 9,500 58 6,204 1,015

Prestações acessórias - - - - - -

Constituição de reservas - - - - 1,015 (1,015)

Lucro do exercício 871 - - - - 871

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 17,898 250 9,500 58 7,219 871

Prestações acessórias - - - - - -

Constituição de reservas - - - - 871 (871)

Lucro do exercício 211 - - - 211

Saldos em 31 de Março de 2016 18,109 250 9,500 58 8,090 211

Prestações acessórias (5,000) - (5,000) - - -

Constituição de reservas - - - - - -

Lucro do exercício 397 - - - 397

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 13,505 250 4,500 58 8,090 608

Prestações acessórias - - - - - -

Constituição de reservas - - - - 608 (608)

Lucro do exercício 196 - - - - 196

Saldos em 31 de Março de 2017 13,701 250 4,500 58 8,698 196

Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.

Mapa de Alterações dos Capitais Próprios
para o período findo em 31 de Março de 2017
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Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 

Notas às Demonstrações Financeiras Trimestrais 
31 de Março de 2017 

 
 

1 Políticas contabilísticas sucintas 
 

a)  Bases de apresentação 
 
A Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., foi constituída em 10 de Julho de 2003, ao abrigo do 
Decreto-lei nº 453/99, de 5 de Novembro, revisto pelos Decreto-lei nº 82/2002, de 5 de Abril, Decreto-lei nº 303/2003, 
de 5 de Dezembro, Decreto-lei nº 52/2006 de 15 de Março e Decreto-lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, os quais 
regulamentam as sociedades de titularização de créditos. 
 
A Sociedade tem por objecto o exercício de actividades permitidas por lei às sociedades de titularização de créditos, 
nomeadamente a realização de operações de titularização de créditos, mediante a aquisição, gestão e transmissão de 
créditos e a emissão de obrigações titularizadas para o pagamento dos créditos adquiridos. 
 
 
O capital social da Sociedade corresponde a Euros 250.000, integralmente subscrito e realizado em dinheiro pelo 
único accionista Citigroup Financial Products Inc., encontrando-se representado por 50.000 acções ordinárias com o 
valor nominal de 5 euros cada. 
 
De acordo com as disposições legais aplicáveis, as demonstrações financeiras da Sociedade, para o período findo em 
31 de Março de 2017 foram preparadas em conformidade com as IFRS aprovadas pela UE e em vigor nessa data. 
Os dados referentes a 31 de Março de 2016 e 31 de Dezembro de 2016 são apresentados apenas para efeitos 
comparativos. 
 
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho de 
2002, na sua transposição para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro e do 
Regulamento da CMVM nº 11/2005, as demonstrações financeiras da Sociedade devem ser preparadas de acordo com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro (‘IFRS’) conforme endossadas pela União Europeia (‘UE’) até 31 de 
Março de 2017. As IFRS incluem os standards emitidos pelo International Accounting Standards Board (‘IASB’), 
bem como as interpretações emitidas pelo Internacional Financial Reporting Interpretations Committee (‘IFRIC’) e 
pelos respectivos órgãos antecessores. As demonstrações financeiras são apresentadas em euros, arredondadas ao 
milhar mais próximo. 
  
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela 
aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados, ativos e passivos financeiros detidos para 
negociação e ativos financeiros disponíveis para venda excepto aqueles para os quais o justo valor não está disponível. 
Os outros ativos e passivos financeiros e ativos e passivos não financeiros são registados ao custo amortizado ou custo 
histórico. 
 

 
No primeiro trimestre de 2017 a Sociedade não concluiu quaisquer novas operações de titularização de créditos tendo 
a sua atividade consistido na manutenção das operações existentes em carteira. 



Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras Trimestrais 

31 de Março de 2017 

 

6 
 

1 Políticas contabilísticas sucintas 
 

a)  Bases de apresentação (continuação) 
 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Conselho de Administração formule 
julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, 
passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros 
factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores 
dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das 
estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, ou para as quais os 
pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na nota 1 g). 

 
Com referência a 31 de Março de 2017 as operações existentes na Sociedade são as seguintes: 
 
- Douro Mortgages nº. 1; 
- Chaves SME; 
- Douro Mortgages nº. 2; 
- Pelican Mortgages nº. 3; 
- Douro Mortgages nº. 3; 
- Pelican Mortgages nº. 4; 
- Pelican Mortgages nº. 5; 
- Douro SME nº. 2; 
- Pelican Mortgages nº. 6; 
- Pelican SME nº.2; 
- Lusitano SME 3; 
- Thetis Finance nº.1. 
 

b)  Reconhecimento e desreconhecimento dos ativos de crédito titularizado 
 
 
A Sociedade reconhece um ativo financeiro ou um passivo financeiro no seu balanço apenas na eventualidade de se 
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Adicionalmente, de acordo com o parágrafo AG 50 da IAS 39, 
até ao ponto em que uma transferência de um ativo financeiro não se qualifique para desreconhecimento, aquele que 
recebe a transferência não reconhece o ativo transferido como seu ativo. Aquele que recebe a transferência 
desreconhece o dinheiro ou outra retribuição paga e reconhece uma conta a receber daquele que transfere. Se aquele 
que transfere tem tanto um direito como uma obrigação de readquirir o controlo da totalidade do ativo transferido por 
uma quantia fixa (por exemplo, segundo um acordo de recompra), aquele que recebe a transferência pode contabilizar 
a sua conta a receber como empréstimo ou conta a receber. 
 
Desta forma a Sociedade reconhece no ativo, na rubrica “Valores a receber por conta de crédito a clientes” o 
equivalente ao montante que os bancos originadores têm a receber dos seus clientes de crédito, por ser esse a melhor 
estimativa que aqueles virão a entregar à Sociedade no âmbito dos contratos executados entre a Sagres e os mesmos, 
enquanto estes atuarem na qualidade de gestores dos créditos. 

 
A Sociedade desreconhece os ativos financeiros quando expiram todos os direitos a fluxos de caixa futuros ou os 
ativos foram transferidos. Quando ocorre uma transferência de ativos, o desreconhecimento apenas pode ocorrer 
quando substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos foram transferidos ou a Sociedade não mantém 
controlo dos ativos. A Sociedade procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando os mesmos são 
cancelados ou extintos. 
 
A actividade da Sociedade encontra-se regulamentada pelo Decreto-lei 453/99, conforme alterado, o qual define a 
obrigatoriedade de património autónomo de cada operação, respondendo os ativos de cada uma exclusivamente pelos 
passivos correspondentes. O património da Sociedade não pode ser afecto a qualquer das operações.  
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1 Políticas contabilísticas Sucintas (continuação) 
 

c)  Valores a receber por conta de crédito a clientes 
 

A rubrica valores a receber por conta de crédito a clientes inclui os empréstimos adquiridos no âmbito das operações, 
para os quais não existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em que os 
créditos são adquiridos aos originadores. 
 
O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, acrescido dos custos de transacção, e é 
subsequentemente valorizado ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva, sendo apresentado 
em balanço deduzido de perdas por imparidade. 
 
Imparidade 
 
 
A imparidade é apurada com base nas taxas de imparidade fornecidas pelos originadores, excepto para a operação 
Chaves SME, na qual é utilizada a informação do originador e as taxas de provisão para riscos gerais de crédito do 
Banco de Portugal. 

 
 
 
 

d)  Instrumentos Financeiros 
  

(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente 
 
1) Ativos e passivos financeiros detidos para negociação 
 
Os ativos e passivos financeiros adquiridos ou emitidos com o objectivo de venda ou recompra no curto prazo, ou que 
façam parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que são geridos em conjunto e para os quais 
existe evidência de um padrão recente de tomada de lucros no curto prazo ou que se enquadrem na definição de 
derivado (excepto no caso de um derivado que seja um instrumento de cobertura e eficaz), são classificados como de 
negociação. Estes derivados, mesmo não estando classificados como instrumentos de cobertura em termos 
contabilísticos, são utilizados na gestão do risco de taxa de juro em cada uma das operações e, nos casos aplicáveis, 
encontram-se previstos em cada um dos Offering Circular. 
 
Os derivados com justo valor positivo são incluídos na rubrica ativos financeiros detidos para negociação, sendo os 
derivados com justo valor negativo incluídos na rubrica passivos financeiros detidos para negociação. 
 
2) Outros passivos financeiros  
 
Os outros passivos financeiros são todos os passivos financeiros que não se encontram registados na categoria de 
passivos financeiros ao justo valor através de resultados. Esta categoria inclui recursos de instituições financeiras, 
dívida emitida, entre outros. 
 
Estes passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e subsequentemente ao custo amortizado. Os 
custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros reconhecidos pelo método da taxa de 
juro efectiva são reconhecidos na margem financeira. 
 
Os títulos de dívida incluem derivados de crédito embutidos, pois os seus fluxos financeiros estão dependentes da 
performance dos créditos titularizados. A variação deste derivado embutido será simétrica à variação do risco de 
crédito da carteira, medido pela imparidade da mesma. Os títulos de dívida refletem a diferença entre o valor 
contabilístico dos ativos e dos restantes passivos afectos à operação, na medida em que qualquer excesso dos valores 
gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data 
de cancelamento daquelas. 
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1 Políticas contabilísticas Sucintas (continuação) 

 

e)  Resultados em operações financeiras  
 

Os Resultados em operações financeiras registam os ganhos e perdas dos ativos e passivos financeiros classificados 
como de negociação (incluindo variações de justo valor e juros de derivados). 

 
 

f)  Imposto sobre lucros 
 

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. O 
imposto é reconhecido na demonstração de resultados, excepto quando relacionado com itens que sejam registados em 
capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.  
 
Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do exercício, utilizando 
a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas autoridades à data de balanço e quaisquer 
ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. 
 
Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre as diferenças 
temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto 
aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em cada jurisdição e que se espera que venham a ser 
aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 
 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 
 
A Sociedade procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação dos ativos e passivos por 
impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes e 
passivos por impostos correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre 
o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades 
tributáveis que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os ativos e 
liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou ativos por impostos diferidos se 
esperem que sejam liquidados ou recuperados. 
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1 Políticas contabilísticas Sucintas (continuação) 
 
 

g)  Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 
 
As IFRS estabeleceram um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que o Conselho de Administração 
utilize o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais 
adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos 
pela Sociedade são analisados nos parágrafos seguintes, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua 
aplicação afecta os resultados reportados da Sociedade e a sua divulgação. 
 
Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um tratamento contabilístico alternativo 
em relação ao adoptado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pela Sociedade poderiam ser 
diferentes caso um tratamento diferente fosse escolhido. O Conselho de Administração considera que os critérios 
adoptados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da 
Sociedade e das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. 

 
Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das 
demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais apropriadas. 

 
Perdas por imparidade em créditos a clientes  
 
A Sociedade determina as perdas por imparidade com base em taxas e restante informação fornecidas pelos 
originadores dos créditos referentes às carteiras securitizadas e a carteiras com características semelhantes, conforme 
referido na nota 1 c). 
 
O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser 
reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui factores como a probabilidade de 
incumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais associado a cada operação, as taxas de recuperação e as 
estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do momento do seu recebimento. 
 
Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em níveis diferentes 
das perdas por imparidade reconhecidas. 
 
Justo valor dos instrumentos financeiros derivados 
 
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e, na sua ausência, é determinado com base na 
utilização de preços de transacções recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado ou com base em 
metodologias de avaliação, baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros descontados considerando as condições de 
mercado, o efeito do tempo, a curva de rentabilidade e factores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer a 
utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. 
 
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação 
de determinado modelo poderiam originar resultados financeiros diferentes daqueles reportados. 
 
Impostos sobre os lucros 
 
Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efectuar determinadas interpretações e 
estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação dos impostos a pagar é incerta 
durante o ciclo normal de negócios. 
 
Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre os lucros, correntes e 
diferidos, reconhecidos no período. 
 
As Autoridades Fiscais Portuguesas têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria colectável efectuado pela 
Sociedade durante um período de quatro ou seis anos, independentemente de haver prejuízos reportáveis. Desta forma, 
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é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da 
legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Sociedade, que eventuais correcções aos 
impostos sobre lucros não têm impacto material nas demonstrações financeiras. 

 
 
 
 

2 Operações reembolsadas 
 
Durante o primeiro trimestre de 2017 não foi reembolsada antecipadamente nenhuma operação existente.  
 
 

 
 
 

3 Eventos subsequentes  
 

Não foram realizadas novas operações de titularização, reembolsadas antecipadamente operações existentes ou 
efectuados aumentos de capital após 31 de Março de 2017.  
 
 
 
 
 
 


