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Notas 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

(Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros)

Juros e rendimentos similares 2 149.729.282 484.692.886 15.435 6.652 149.744.717 484.699.538

Juros e encargos similares 2 116.608.236 383.234.446 285.069 375.155 116.893.305 383.609.601

Margem financeira 2 33.121.046 101.458.440 (269.634) (368.503) 32.851.412 101.089.937

Resultados de serviços e comissões 3 11.255 120.684 833.135 1.037.732 844.390 1.158.416

Resultados de activos e passivos ao

    justo valor através de resultados 4 14.334.501 (57.050.388) - (118.304) 14.334.501 (57.168.692)

   Total de proveitos / (custos) operacionais 14.345.756 (56.929.704) 833.135 919.428 15.178.891 (56.010.276)

Custos com pessoal 5 - - 10.827 11.138 10.827 11.138

Gastos gerais administrativos 6 3.222.082 10.600.086 122.711 133.233 3.344.793 10.733.319

   Total de custos operacionais 3.222.082 10.600.086 133.538 144.371 3.355.620 10.744.457

Perdas / (reversão) imparidade do crédito 7 44.244.718 33.928.650 - - 44.244.718 33.928.650

   Resultado operacional - - 429.964 406.554 429.966 406.554

   Resultado antes de impostos - - 429.964 406.554 429.966 406.554

Impostos

   Correntes - - 105.341 139.098 105.341 139.098

   Resultado do exercício - - 324.623 267.456 324.625 267.456

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

Demonstração dos Resultados

para os anos findos em 30 de Setembro de 2014 e 2013

Total Operações Tagus Total
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Total Operações Tagus Total

Notas 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activo (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros)

Disponibilidades em outras instituições de crédito 8 300.981.289 767.928.477 244.757 1.390.242 301.226.046 769.318.719

Aplicações em instituições de crédito 9 - - 14.000.000 13.000.000 14.000.000 13.000.000

Crédito a clientes 10 8.758.108.461 10.418.775.605 - - 8.758.108.461 10.418.775.605

Activos financeiros detidos para negociação 11 - - - - - -

Activos intangíveis 12 - - - - - -

Outros activos 13 161.069 189.141 134.750 133.830 295.819 322.971

   Total do Activo 9.059.250.819 11.186.893.223 14.379.508 14.524.072 9.073.630.327 11.201.417.295

Passivo

Outros empréstimos - - - - - -

Passivos financeiros detidos para negociação 14 65.562.023 45.082.665 - - 65.562.023 45.082.665

Títulos de dívida emitidos 15 8.990.996.294 11.138.166.264 - - 8.990.996.294 11.138.166.264

Outros passivos financeiros 16 - - 10.894.233 10.971.103 10.894.233 10.971.103

Outros passivos 17 2.692.501 3.644.294 400.378 557.705 3.092.879 4.201.999

   Total do Passivo 9.059.250.819 11.186.893.223 11.294.611 11.528.808 9.070.545.430 11.198.422.031

Capital Próprio

Capital Social 18 - - 250.000 250.000 250.000 250.000

Prestações acessórias de capital 18 - - 2.397.040 2.397.040 2.397.040 2.397.040

Reservas e resultados transitados 19 - - 113.234 80.758 113.234 80.758

Resultado do exercício - - 324.622 267.466 324.622 267.466

   Total do Capital Próprio - - 3.084.897 2.995.264 3.084.897 2.995.264

9.059.250.819 11.186.893.223 14.379.508 14.524.072 9.073.630.327 11.201.417.295

Contas extrapatrimoniais (nota 20)

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

Balanço em 30 de Setembro de 2014 e 2013
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1 Políticas contabilísticas 
 

1.1 Bases de apresentação 
 

A Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., foi constituída em 11 de Novembro de 2004, 
ao abrigo do Decreto-lei nº 453/99, de 5 de Novembro, revisto pelo Decreto-lei nº 82/2002, de 5 de 
Abril e pelo Decreto-lei nº 303/2003, de 5 de Dezembro e alterado pelo Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 
de Março, 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 Deutsche Bank (Portugal), S.A., encontrando-se representado por 
50.000 acções, escriturais e com o valor nominal de 5 euros cada. 
 
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 nº 11/2005 da CMVM, as demonstrações financeiras 
da Sociedade devem ser preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“IFRS”) conforme endossadas pela União Europeia (‘UE’) a partir de 2008. 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 foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, 
modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados excepto aqueles 
para os quais o justo valor não está disponível. Os outros activos e passivos financeiros e activos e 
passivos não financeiros são registados ao custo amortizado ou custo histórico. 
 
A preparação das demonstrações financeiras anuais 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 activos, 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 activos e passivos 
cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das 
estimativas.  
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1.2. Desreconhecimento 

 
A Sociedade desreconhece os activos financeiros quando expiram todos os direitos a fluxos de caixa 
futuros ou aos activos que foram transferidos. No âmbito de uma transferência de activos, o 
desreconhecimento apenas pode ocorrer quando substancialmente todos os riscos e benefícios dos 
activos foram transferidos ou a Sociedade não detém controlo sobre os mesmos. 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 que define claramente a 
obrigatoriedade de património autónomo de cada operação, respondendo os activos de cada operação 
exclusivamente pelos passivos correspondentes. O património da Sociedade não pode ser afecto a 
qualquer das operações.  
 
Tendo em consideração as regras de desreconhecimento definidas pela IAS 39, nomeadamente nos 
parágrafos 16 a 23 e no parágrafo 36 do Application Guidance da mesma norma, e apesar da natureza 
e características das operações sob gestão e da transferência da maioria dos riscos e benefícios, as 
operações são reconhecidas no Balanço e na Demonstração de Resultados, mas devidamente 
segregadas e apresentadas como tal dado que de acordo com a Lei portuguesa a Sociedade é o último 
responsável por quaisquer eventos, relacionados com as referidas operações, o que impede o seu 
desreconhecimento. 
 
 

1.3. Crédito a clientes 
 

A rubrica crédito a clientes inclui os activos adquiridos no âmbito das operações de titularização, para 
os quais não existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em 
que os activos 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 política da Sociedade consiste na avaliação regular da existência de evidência objectiva de 
imparidade dos activos das suas operações. As perdas por imparidade identificadas são registadas por 
contrapartida de resultados na rubrica imparidade de crédito, sendo subsequentemente revertidas por 
resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior. 
 
Após o reconhecimento inicial, um activo ou um conjunto de activos definido como um conjunto de 
activos com características de risco semelhantes, poderá ser classificado como uma carteira com 
imparidade quando existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e 
quando estes tenham impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do activo ou conjunto de 
activos, que possa ser estimado de forma fiável. 
 
Sempre que exista informação por parte dos originadores das operações, a imparidade é apurada com 
base nas taxas de imparidade fornecidas pelos mesmos, de acordo com os requisitos da IAS 39, para 
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as carteiras de crédito securitizadas e/ou para carteiras de crédito com características semelhantes aos 
créditos securitizados. 
 
De acordo com a IAS 39 existem dois métodos para o cálculo das perdas por imparidade: (i) análise 
individual; e (ii) análise colectiva. 
 
(i) Análise individual 
 
A avaliação da existência de perdas por imparidade em termos individuais é determinada através de 
uma análise da exposição total dos activos por operação. 
 
As perdas por imparidade são calculadas através da comparação do valor actual dos fluxos de caixa 
futuros esperados descontados à taxa de juro efectiva original de cada contrato e o valor contabilístico 
do activo, sendo as perdas registadas por contrapartida de resultados. O valor contabilístico dos 
activos com imparidade é apresentado no balanço líquido das perdas por imparidade. Para os activos 
com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto utilizada corresponde à taxa de juro efectiva anual, 
aplicável no período em que foi determinada a imparidade. 
 
O cálculo do valor actual dos fluxos de caixa futuros esperados de um activo com garantias reais, 
corresponde aos fluxos de caixa que possam resultar da recuperação e venda do colateral, deduzido 
dos custos inerentes à sua recuperação e venda. 
 
Os activos em que não seja identificada uma evidência objectiva de imparidade, são agrupados em 
carteiras com características de risco de crédito semelhantes, as quais são avaliadas colectivamente. 
 
(ii) Análise colectiva 
 
As perdas por imparidade baseadas na análise colectiva podem ser calculadas através de duas 
perspectivas: 
 
-  para grupos homogéneos de activos não considerados individualmente significativos; ou 
- em relação a perdas incorridas mas não identificadas ('IBNR') em activos sujeitos à análise 

individual de imparidade (ver parágrafo (i) anterior). 
 
As perdas por imparidade em termos colectivos são determinadas considerando os seguintes aspectos: 
 
-  experiência histórica de perdas em carteiras de risco semelhante;  
-  conhecimento da envolvente económica e da sua influência sobre o nível das perdas históricas; e 
-  período estimado entre a ocorrência da perda e a sua identificação. 
 
Os activos analisados individualmente para os quais não foi identificada evidência objectiva de 
imparidade, são agrupados tendo por base características de risco semelhantes com o objectivo de 
determinar as perdas por imparidade em termos colectivos. 
 

  

1.4. Instrumentos financeiros 

 
Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

(A) Activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados 

(i) Activos e passivos financeiros detidos para negociação 
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Os activos 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 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 eficaz) são classificados como de negociação. 
Os derivados de negociação com justo valor positivo são incluídos na rubrica activos financeiros 
detidos para negociação, sendo os derivados de negociação com justo valor negativo incluídos na 
rubrica passivos financeiros detidos para negociação. 
 

(B) 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 os títulos 
de dívida emitidos e empréstimos. 
 
Os juros de títulos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva, do passivo 
financeiro. Nas situações em que existe prémio ou desconto associado, o prémio ou desconto é 
incluído no cálculo da taxa de juro efectiva. 
 
Os títulos de dívida afectos às operações reflectem também a diferença entre o valor contabilístico dos 
activos e dos passivos afectos à operação, na medida em que qualquer excesso dos valores gerados 
pelos activos será pago ao detentor dos títulos emitidos e qualquer insuficiência será assumida pelo 
mesmo na data de cancelamento das operações. 

 

1.5. Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros 

 
Em Outubro de 2008 o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 - Reclassificação de instrumentos 
financeiros (Amendements to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 
7: Financial Instruments Disclosures). Esta alteração veio permitir que uma entidade transfira de 
activos financeiros ao justo valor através de resultados - negociação para as carteiras de activos 
financeiros disponíveis para venda, Empréstimos e valores a receber ou para activos financeiros 
detidos até à maturidade, desde que sejam cumpridos os requisitos da norma. 
 
As transferências de activos financeiros disponíveis para venda para as categorias de Empréstimos e 
valores a receber e activos financeiros detidos até à maturidade são também permitidas. 
 
São proibidas as transferências de e para outros activos e passivos financeiros ao justo valor através de 
resultados. 

 

 

1.6. Instrumentos de capital 
 

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 
obrigação contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo 
financeiro a terceiros, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos 
activos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 
 
Os custos de transacção directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados 
por contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos e 
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recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio, 
líquidos dos custos de transacção. 
 
As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio 
como dividendos quando declaradas. 
 
As prestações acessórias de capital são classificadas como capital quando o reembolso ocorre apenas 
por opção da Sociedade e os dividendos sejam pagos pela Sociedade numa base discricionária, caso 
contrário são classificados como passivo financeiro. 

 

1.7. Reconhecimento de juros 
 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e activos 
e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor através de resultados são reconhecidos nas rubricas 
de juros e proveitos similares ou juros e custos similares, utilizando o método da taxa de juro efectiva. 
 
A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um período 
mais curto), para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro.  
 
Para a determinação da taxa de juro efectiva procede-se à estimativa dos fluxos de caixa futuros 
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de 
pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as 
comissões pagas ou recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de 
transacção e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção. 
 
No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram 
reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na 
taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por 
imparidade. 
 
Para os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que forem classificados como 
instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro na óptica contabilística, a componente de juro 
corrido não é autonomizada das alterações no seu justo valor, sendo classificada como Resultados de 
activos e passivos ao justo valor através de resultados. 
 

 

1.8. Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões 
 
Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
- quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados é 
efectuado no período a que respeitam; 
 
- quando resultam de uma prestação de serviços o seu reconhecimento é efectuado quando o referido 
serviço está concluído. 
 
Os proveitos resultantes de serviços e comissões quando são uma parte integrante da taxa de juro 
efectiva de um instrumento financeiro são registados pelo método da taxa de juro efectiva em margem 
financeira. 
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1.9. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados  

 
Os Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados registam os seus ganhos e 
perdas realizadas, as variações de justo valor e os juros corridos de derivados. 

 

1.10. Impostos sobre lucros 
 

Os impostos sobre os 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 movimentados 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 

período, utilizando a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas autoridades à data 

de balanço e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos 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 activos 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 activos 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 activos e 
passivos por impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar 
activos por impostos correntes e passivos por impostos correntes; e (ii) os activos 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 activos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos e liquidar os 
passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou activos por impostos 
diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 
 

 
 
 
 


