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RELATÓRIO DE GESTÃO

Em conformidade com o que se encontra preceituado nos termos das disposições aplicáveis pelo

Código das Sociedades Comerciais, submetemos à apreciação de V. Exas. o Relatório de Gestão,

as Demonstrações Financeiras e o respetivo Anexo da Hefesto STC, S.A. ("Hefesto" ou

''Sociedade") referente ao exercício tlndo em 31 de Dezembro de 2018.

1. Atividade

A Hefesto iniciou a sua atividade em 2006 no âmbito do seu objeto social, nomeadamente

realização e gestão de operações de titularização de créditos, maioritariamente non-perfonuing

loans.

Até à data foram realizadas vinte e cinco operações de titularização, designadamente as operações

denominadas pelas séries 06-01, 06-02, 06-03, 06-04. 06-05, 06-06, 07-01, 11-Ol, 11-02, Áurea

L, Áurea 2, Vinny, Swift, Agora, Temple, Zeus, Orion, Safira, Badajoz, SECII, Arrow I e Évora,

Arrow II, Guincho e Yatch

A operação 06-01 consistiu na compra de um porífolio de créditos hipotecários e de empréstimos

a pequenas e médias empresas em 16 de Maio de 2006 originados pelo Banco Millennium BCP,

S.A., Banco Espírito Santo, S.A.. Banco Popular, S.A. e Banco Santander Totta, S.A. e na

respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 16.465.575.

A operação 06-02 consistiu na compra de um porífolio de créditos hipotecários e de empréstimos

a pequenas e médias empresas em 16 de Maio de 2006 originados pelo Banco Santander Totta,

S.A. e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 69.890.709.

A operação 06-03 consistiu na compra de um porífolio de créditos hipotecários em 14 de Junho

de 2006 originados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. e na respetiva emissão de obrigações

titularizadas por um valor global de Euros 23.009.957.

A operação 06-04 consistiu na compra de um porífolio de créditos ao consumo e empréstimos a

pequenas e médias empresas em 12 de Julho de 2006 originados pelo Banco Millennium BCP.

S.A. e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 7.510.320.



A operação 06-05 consistiu na compra de wmportfolio de créditos hipotecários em 9 de Novembro

de 2006 originados pelo Banco Santander Totta, S.A. e na respetiva emissão de obrigações
titularizadas por um valor global de Euros 9.472.353.

A operação 06-06 consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários em 19 de

Dezembro de 2006 originados pelo Banco Espírito Santo, S.A. e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 52.719.228.

A operação 07-01 consistiu na compra de três porífolios de créditos hipotecários em 29 de

Outubro de 2007,21 de Dezembro de 2007 e 1 de Abril de 2008, originados respetivamente, pelo
Banco Santander Totta, S.A. (2) e Banco Millennium BCP, S.A. e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 44.467.500.

Esta operação tem carácter renovável, i.e., permite novas emissões de obrigações para fiituros
porífolios de créditos da mesma natureza (neste caso, hipotecários).

A operação 11-01 consistiu na compra de quatropo/'//b//oj de créditos ao consumo e empréstimos

a pequenas e médias empresas em 11 de Agosto de 2011 originados pelo Banco Milleimium BCP,

S.A. (2) e pelo Banco Santander Totta, S.A. (2), sendo a respetiva emissão de obrigações
titularizadas por um valor global de Euros 2.876.000.

A operação 11-02 consistiu na compra de um porífolio de créditos ao consumo e empréstimos a

pequenas e médias empresas em 20 de Dezembro de 2011 originados pelo Banco Santander Totta,

S.A. e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 1.880.000.

A operação Áurea 1 consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários em 10 de Maio

de 2012 originados pela Caixa Econômica Montepio Geral e na respetiva emissão de obrigações
titularizadas por um valor global de Euros 36.318.595.

A operação Áurea 2 consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários em 10 de Maio
de 2012 originados pela Caixa Econômica Montepio Geral e na respetiva emissão de obrigações
titularizadas por um valor global de Euros 35.821.140.

A operação Vinny consistiu na compra de portfolio de crédito pessoal, crédito ao consumo e

crédito automóvel (formalizados por contratos de mútuo, leasing e alugueres de longa duração)
em 21 de Agosto de 2013 originados pela GE Consumer Finance, I.F.I.C., Instituição Financeira

de Crédito, S.A. e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros

67.400.000. A operação Vinny é constituída por carteiras de crédito performing e non-perforniing.



A operação Swift consistiu na compra de umport/olio ao consumo e empréstimos a pequenas e

médias empresas em 17 de Outubro de 2013 originados pela Caixa Econômica Montepio Geral e

na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 11.422.819,57.

A operação Agora consistiu na compra de um porlfolio de crédito pessoal e crédito automóvel em

14 de Março de 2014 originados pela CrediAgora Instituição Financeira de Crédito, S.A. e na

respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 6.000.000.

A operação Temple consistiu na compra de um port/olio de créditos hipotecários em 27 de Junho

de 2014 originados pela General Electric Capital Bank, S.A. e pela GE Consumer Finance,

Instituição Financeira de Crédito, S.A. e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por um

valor global de Euros 7.600.000.

A operação Zeus consistiu na compra de um port/olio de crédito automóvel e crédito ao consumo

em 14 de Agosto de 2014 originados pelo Banco Santander Consumer Portugal, S.A. e na

respetiva emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 2.328.000.

A operação Orion consistiu na compra de um port/oHo de créditos liipotecários de imóveis

residenciais e de empréstimos a pequenas e médias empresas com garantia hipotecária em 30 de

Outubro de 2015 originada pela Caixa Econômica Montepio Geral e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 106.900.001.

Esta operação permite a emissão de novas obrigações para futurosport/olios de créditos da mesma

natureza, até um montante total de Euros 500.000.000.

A operação Safira consistiu na compra de um port/olio de crédito ao consumo e crédito pessoal

em 27 de Abril de 2016 originados pelo Banco Santander Totta, S.A. e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 13.000.000.

A operação Badajoz consistiu na compra de um port/olio de créditos hipotecários em 25 de

Outubro de 2016 originados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 88.300.001.

A operação SEC II consistiu na compra de um port/olio de créditos hipotecários em 27 de

Fevereiro de 2017 originados pela Caixa Econômica Montepio Geral e na respetiva emissão de

obrigações titularizadas por um valor global de Euros 67.500.001.
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A operação Arrow 1 consistiu na compra de um portfolio de créditos não hipotecários em 12 de

Julho de 2017 originados por vários originadores e na respetiva emissão de obrigações

titularizadas por um valor global de Euros 55.300.001.

A operação Évora consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários e não hipotecários
em 2 de Novembro de 2017 originados pela Caixa Econômica Montepio Geral e na respetiva

emissão de obrigações titularizadas por um valor global de Euros 176.323.000.

A operação Arrow II consistiu na compra de umportfoHo de créditos hipotecários em IS de Junho

de 2018 originados por vários originadores e na respetiva emissão de obrigações titularizadas por
um valor global de Euros 46.300.000.

A operação Guincho consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários em 16 de

Novembro de 2018 originados pelo Banco Santander Totta e na respetiva emissão de obrigações

titularizadas por um valor global de Euros 126.100.000.

A operação Yacht consistiu na compra de um portfolio de créditos hipotecários em 30 de

Novembro de 2018 originados pelo Bankinter e na respetiva emissão de obrigações titularizadas

por um valor global de Euros 42.500.000.

Não se encontra prevista a admissão das obrigações titularizadas à negociação em mercado

regulamentado, com exceção das obrigações titularizadas Classe A das operações Évora e

Guincho, que se encontram em processo tendente à admissão à negociação em mercado

regulamentado.

A emissão destas obrigações foi aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

("CMVM"').

Os ativos cumprem os requisitos de que a lei da titularização de créditos faz depender a

possibilidade de cessão para titularização.

Durante o ano de 2019 a Hefesto pretende continuar a consolidar a sua presença no mercado

nacional com a realização de novas emissões de titularização. Nesse conte.xto perspetiva-se a

realização, no primeiro semestre de 2019, de uma nova operação de titularização envolvendo

créditos não hipotecários.



2. Estrutura e práticas de governo societário e principais elementos dos

sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados

Em matéria de governo societário, a Hefesto encontra-se sujeita às disposições da lei vigente em

Portugal, nomeadamente, ao estipulado nos Regulamentos emanados pela CMVM, bem como aos

deveres de reporte de informação Junto do Banco de Portugal ("BP").

Os órgãos de administração e fiscalização da Hefesto têm atribuído crescente importância ao

desenvolvimento e melhoria contínua dos sistemas internos de controlo e de gestão do risco, nos

aspetos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade, com impacto relevante nas

atividades da Sociedade e na respetiva divulgação de infonnação financeira. O esforço atribuído

a esta categoria de melhorias tem-se traduzido positivamente na recuperação dos créditos

titularizados e respetivo reembolso das obrigações emitidas.

O controlo interno e respetivo acompanhamento dos sistemas de controlo é efetuado pelo

Conselho de Administração (CA). O sistema de controlo interno adotado pela Sociedade integra

o conjunto de estratégias, sistemas, processos, políticas e procedimentos implementados, com

vista a garantir:

i. um desempenho eficiente e rentável da atividade no médio e longo prazos, assegurando a

utilização eficaz dos ativos e recursos, a continuidade do negócio, uma adequada gestão e

controlo dos riscos da atividade, da pnidente e adequada avaliação dos ativos e

responsabilidades, bem como da implementação de mecanismos de proteção contra

utilizações não autorizadas, intencionais ou negligentes;

ii. A existência de infonnação financeira e de gestão, completa, pertinente, fiável e

tempestiva, que suporte as tomadas de decisão e processos de controlo;

iii. O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as relativas à

prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem como das

nonnas e usos profissionais e deontológicos, das regras internas e estatutárias, das regras

de conduta e de relacionamento com clientes, das orientações dos órgãos sociais, de modo

a proteger a reputação da instituição e a evitar que esta seja alvo de sanções.

2.1 Governo societário

A estrutura da Sociedade compreende os órgãos seguintes: Assembléia Geral, Conselho de

Administração (CA), Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas (ROC).



A Assembléia Geral representa a totalidade dos acionistas sendo as suas decisões vinculativas

sobre a totalidade dos acionistas sempre que tomadas em confonnidade com a lei e com os

estatutos da Sociedade.

A alteração dos estatutos da Sociedade, quer por modificação ou eliminação de alguma das suas

cláusulas quer por aditamento de nova cláusula, é da competência da Assembléia Geral de

acionistas, não prevendo os estatutos a atribuição cumulativa dessa competência a qualquer outro

órgão societário.

Compete à Assembléia Geral de acionistas proceder à nomeação e substituição dos membros do

CA, devendo desde logo designar o respetivo presidente. A nomeação dos administradores é feita

por um período de 3 anos, podendo estes ser substituídos e/ou reeleitos nos tennos legais e

estatutários.

A administração da Sociedade é da competência do CA, o qual deverá gerir as atividades da

Sociedade, subordinando-se às deliberações dos acionistas ou às intervenções do órgão de

fiscalização apenas nos casos em que a lei ou o contrato de sociedade o determinarem. O CA tem

exclusivos e plenos poderes de representação da Sociedade, competindo-lhe deliberar sobre

qualquer assunto de administração da Sociedade, nomeadamente sobre os assuntos previsto no

artigo 406.° do Código das Sociedades Comerciais.

A 31 de Dezembro de 2018, o CA era composto pelos seguintes membros: John Silva Calvão, e

Homero José de Pinho Coutinlio nomeados para o triénio 2018/2020, os quais se mantêm em

funções à presente data e até nomeação dos membros para o triénio subsequente, e não possuindo,

qualquer um dos administradores, ações da Sociedade.

O CA, nos termos dos estatutos, reúne obrigatoriamente quatro vezes por ano e

extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu presidente ou por outros dois

administradores, deliberando validamente desde que estejam presentes ou devidamente

representados três dos seus membros, podendo para esse efeito, os administradores fazer-se

representar nas reuniões do CA por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,

não podendo cada instrumento de representação ser utilizado mais do que uma vez. As

deliberações do CA devem ser tomadas pela maioria dos seus membros.



Os poderes de representação do CA são exercidos conjuntamente pelos administradores e os atos

praticados pelos administradores, em nome da Sociedade e dentro dos poderes que a lei lhes

confere, vinculam-na para com terceiros. Não obstante em Julho de 2018, a Sociedade alterou o

seu Contrato de Sociedade relativamente à forma de obrigar, passando a mesma a vincular-se

validamente com a assinatura de: a) um administrador; b) de um administrador-delegado; e de

um ou mais procuradores. Em assuntos de mero expediente é suficiente a assinatura de um

Administrador para a válida vinculaçao da Sociedade. Nos termos dos estatutos, o CA poderá,

ainda, delegar num ou mais administradores a gestão corrente da Sociedade. A 30 de Junho de

2018, o Administrador John Silva Calvào desempenhava também as funções de administrador-

delegado.

Em Agosto de 2017 foi efetuada a nomeação de um Conselho Fiscal para a Sociedade, constituído

por três membros efetivos e um suplente - a saber: efetivos- Dra. Barbara Margarida Palmela

Beato Godinlio Correia De Sousa Botelho, Dr. Duarte Schmidt Lino, e Dr. João Albino Cordeiro

Augusto, e suplente- Dr. Paulo Henrique Amado Narciso - ao qual estão cometidas as

competências previstas no artigo 420.'' do Código das Sociedades Comerciais, e demais

competências e atribuições previstas na lei.

As funções de ROC da Sociedade para o ano 2018, foram desempenliadas pela KPMG &

Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A..

2.2 Estrutura de capital

O capital social da Sociedade é constituído por 250.000 ações nominativas, detidas a 100%, em

31 de Dezembro de 2018, pela sociedade de direito português AGHL Portugal Invesiments

Holdings, S.A., que integra o grupo Arrow Global.

Até à data de 4 de Abril de 2017, o capital social da Sociedade era totalmente detido pela

sociedade e direito Luxemburguês Whiteside Holdings, S. à R.L. ("Whiteside"), por sua vez

delida por fundos geridos pela CarVal Investors, tendo naquela data ocorrido a transmissão

integral do capital social para a citada sociedade AGHL Portugal Investments Holdings, S.A..

2.3 Política de remunerações

A Sociedade incorreu em custos de Euros 25.000 com remuneração de administradores da

Sociedade, sendo que dos dois atuais membros do CA apenas um é remunerado.



No âmbito da nomeação do Conselho Fiscal em Agosto de 2017, foi acordada uma remuneração

anual de Euros 13.500 relativo a pagar aos membros do Conselho Fiscal.

2.4 Gestão de riscos

A atividade da Sociedade comporta dois riscos inerentes, nomeadamente, o risco de não

recuperação dos créditos adquiridos e conseqüente incumprimento no reembolso das obrigações

emitidas, e o risco de subida das taxas de juro. uma vez que em algumas emissões, a remuneração

das obrigações emitidas está indexada à Euribor.

O risco de não recuperação dos créditos adquiridos, e conseqüente incumprimento no reembolso

das obrigações emitidas, encontra-se coberto, nomeadamente, pelos termos e condições das

obrigações emitidas, que atribuem aos detentores das mesmas todos os riscos e benefícios a elas

associados.

A Sociedade desenvolve uma atividade instrumental no âmbito do Grupo Aitow, sendo a gestão

dos riscos do negócio efetuada de forma centralizada. O segmento Geral da Sociedade, face à

atividade que desenvolve e aos ativos e passivos que a compõem, não está exposto de fonna

significativa aos principais tipos de riscos financeiros - risco de crédito, de taxa de juro, de taxa
de câmbio, de preço {eqiiity e commodity) e de liquidez.

A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela estrutura de processos de negócio

definida no Manual de controlo interno e nos estatutos da Sociedade.

3. Principais indicadores

{montantes expressos cm Euros)

2018 2017

Total do ativo

Crédito a clientes

Resultado do e.xercício

566.176.469

501.770.361

412.634

474.889.555

422.688.264

255.248
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No exercício de 2018 verificou-se um aumento significativo do ativo da Sociedade, sendo este

aumento decorrente do incremento da rubrica de crédito a clientes.

O crédito a clientes representa 88,6% do ativo da Sociedade (31 de Dezembro de 2017: 89%) e

refere-se à aquisição e titularização de créditos no âmbito do seu objeto social, valor considerado

normal e em conformidade com a atividade histórica da Sociedade. O incremento do crédito a

clientes verificado em 2018 resultou essencialmente da realização de três novas operações: Arrow

II, Guincho e Yacht. À data de 31 de Dezembro de 2018, o total do crédito a clientes destas três

operações totalizava Euros 196.430.336, correspondente a 39,2% do valor do crédito a clientes.

A data de 31 de Dezembro de 2018 o peso das novas operações de titularização no total do crédito

a clientes era o seguinte: (i) Guincho representa cerca de 24.5%: (ii) Yacht representa cerca de

8,1% e (iii) Arrow II representa cerca de 6.5%.

O resultado liquido do período de Euros 412.634 deriva sobretudo do efeito positivo do aumento

com comissões recebidas (+Euros 270.279) e do efeito negativo do aumento dos custos com

pessoal (+Euros 37.093). O resultado liquido advém integralmente do segmento geral, visto que

todos os outros segmentos (séries de obrigações emitidas) não geram qualquer resultado nas

contas de exploração da Sociedade.

4. Fundos próprios

De acordo com o estipulado no artigo 43® do Decreto-Lei n® 453/99 de 5 de Novembro,

devidamente atualizado, e no artigo 2® do Regulamento da CMVM n® 12/2002, à data de 31 de

Dezembro de 2018, a Hefesto cumpre em montantes suficientes com os rácios legalmente

exigidos.

(monidiiles e.xpiViiOi em EiiiosJ

2018 2017

Fundos Próprios Necessários 1.003.306 916.025

Fundos Próprios Actuais 1.633.442 1.220.808

Diferença: 630.136 304.783
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5. Proposta de aplicação de resultados

O CA considera que os resultados obtidos se encontram em conformidade com a atividade da

Sociedade e que se enquadram com o previsto para o exercício de 2018.

O CA propõe que o resultado líquido do exercício de Euros 412.634 tenlia a seguinte aplicação:
- 5% para reserva legal, no montante de Euros 20.632

- restantes 95% para resultados transitados, no montante de Euros 390.002.

6. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

As demonstrações financeiras toram aprovadas pelo Conselho de Administração no dia 2 de Maio
de 2019. Não são do conhecimento do Conselho de Administração da Hefesto quaisquer eventos
subsequentes à data de relato das demonstrações financeiras que afetem ou condicionem de
alguma forma a posição econômica e financeira da Empresa, tal como se encontra e.xpressa nas
presentes demonstrações financeiras.

7. Considerações finais

O CA manifesta o seu agradecimento à cooperação recebida das Autoridades, ao esforço e
profissionalismo dos seus colaboradores e à lealdade dos seus clientes.

Oeiras, 2 de Maio de 2018

O Conselho de Administração
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Hefesto - STC, S.A.

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2018

(Com a respectiva Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria)



Hefesto STC, S.A.

Demonstração de Resultados

para o período fíndo em3I de Dezembro de 2018

{montanlfs c em Eurosí

Total Operações Hefesto Total

Notas 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

T

T

90.459.647

(46.643.472)

59.074.756

(37.938.961) (466)

- 90.459.647

(46.643.938)

59.074.756

(37.938.961)

Margem financeira 2 43.816.175 21.135.795 (466)
- 43.815.709 21.135.795

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo
valor através de resultados

j»

4

(21.670.323) (12.867.487) 658.276 388.735 (21.012.047) (12.478.752)

Custos com pessoal

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração
5

6

(13.270.552)

(425.116)

(9.227.111)

1.034.434

(37.092)

(66.267)

(17.111)

(81.050)

(15)

(37.092)

(13.336.819)

(442.227)

(9.308.161)

1.034.419

Total de proveitos / (custos) operacionais (35.365.991) (21.060.164) 537.806 307.670 (34.828.185) (20.752.494)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 7 (22.168.330) (11.264.251) _ _ (22.168.330) (11.264.251)

Resultado antes de impostos (13.718.146) (11.188.620) 537.340 307.670 (13.180.806) (10.880.950)

Impostos sobre lucros
-

- 124.706 52.422 124.706 52.422

Resultado do exercício (13.718.146) (11.188.620) 412.634 255.248 (13.305.512) (10.933.372)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

\asíSelcv (
Para ser lido com as noias anexas às demonstrações financeiras

O CONSELHO DE ADMTNISTIL^ÇÂO
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Hefesto STC, S.A.

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(moiii,viit-i e.xprc-.s\o\ cm Eurox)

Total Operações Hefesto Total

Notas 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 8

Aplicações em instituições de crédito

Crédito a clientes 9

Ativos intangíveis

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 10

Outros ativos 11

24.480.054

501.770.361

4.604.376

18.365.517

20.070.320

422.688.264

5.830.000

13.549.678

14.881.556

2.074.605

9.219.207

3.532.086

39.361.610

501.770.361

4.604.376

20.440.122

29.289.527

422.688.264

5.830.000

17.081.764!

Total do Ativo 549.220.308 462.138.262 16.956.161 12.751.293 566.176.469 474.889.555

Passivo

Outros empréstimos

Títulos de dívida emitidos 12

Passivos por impostos correntes

Outros passivos financeiros

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 13

Outros passivos 14

538.801.841

4.604.376

5.814.091

449.753.166

5.830.000

6.555.096

124.706

15.198.013

52.422

11.478.063

538.801.841

124.706

4.604.376

21.012.104

449.753.166

52.422

5.830.000

18.033.159'

Total do Passivo 549.220.308 462.138.262 15.322.719 11.530.485 564.543.027 473.668.747

Capital Próprio

Capital 15

Prestações acessórias de capital 15

Reservas e resultados transitados 16

Resultado do exercício (I4.S62.053) 3.565.876

250.000

723.960

246.848

412.634

250.000

723.960

(8.400)

255.248

250.000

723.960

246.84S

(14.449.419)

250.000

723.960

(8.400)

3.821.124

Total do Capital Próprio (14.862.053) 3.565.876 1.633.442 1.220.808 (13.228.611) 4.786.684

Total do Capital Próprio e Passivo 534.358.255 465.704.138 16.956.161 12.751.293 551.314.416 478.455.431

Contas extrapatrímoniais (nota 17)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
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Demonstnifão dos Fluxos de Caixa

puni o período findo em 31 dc Dezembro de 2018

Total Operações Hefesto Tntal

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Aetivldades operacionais

Oulcos recebimemos'(pagamenios) relativos à aclividade
operacional (25.503.515) 5.7S0.46S 3.019.936 (33.839.857) (22.483.579)

Recebimentos ''(pag-amenios; de Lnposlos (IJ02.5in

o

1

(IIÚ.486) S77 (1.412,997) (•51 1.363)

FliLxos das aciindu^Us apt i acioiiais (•10.922.S3Ó) (26.(115.755) 5.669,982 3.020.8)3 i35.252.854) (22.994.942)

Aetivldades dc Investimento

Recebimentos respeiiantes a;

Crédito 3 clientes

Juros e rendimentos similares

107.358.910

9l').-i 62.225

57.995.381

59.082.274

(7.167)
-

11)7.351.743

90.462.225

57,995.381

59.(j82,274

Tvlul Rt ccbinicnios 197.821,135 117.077.655 (7,167)
- 197.813 96S 117.077.655

Paçanieiilos respeiiantes a;

Aquisição de Carteira de Crédito (210.722.537) (290.466.025) - . (2(0.722.537) (290.466.025)

Tolal dc Piiganieiilos (210.722.537) (29O.466.025)
- (210.722.537) (290.466.025)

Fluxos das acimJtidcs dc (/iii'í/íi«c/íW (12.901.402) (173.388.370) (7.167) (I2.9ns.569) (I73.3SS.370)

Aetivldades de flmineianienln

Recebimentos respeiiantes a;

Títulos dc divida emitidos

Aumentos de capital, prestações suplementares e prêmios
de emissão

202.S90.65S 273.1711953

- 243.000

202.890.658 273.170.953

243.0110

Fcial de Rccebinicmos 202.890.658 273.170,953 243.000 2O2.S90.65S 273.413.953

Pagamentos respeltAntes a;

Titules de divida emitidos

Juros e encargos similares
(1 16.054,857)

(28.60].«9J
(40,309.682)

(26.736.150) (466)

-

(1 16.054.857)

(2S 602.295)

(40.309.682)

(26.736.]50)

Toial dc Fogamciilas (144.656.686) (67.045.832) (466) - (144.657.152) (67,045.832)

FIilvos das aciividades dc /imiiiciaiiieiito 58.233.972 2(16.125 121 (466) 243.IW0 .^8.233.506 206.368.121

Variação da caixa e seus equivalentes
Cai.xa e seus equivalentes no inicio do período

4.409.734

20.07l).}20

6.720.996

13.349.324

5.662 349

9.219,207

3.263.813

5.0X1 X04

10 (i72.(iS3

29.2.89.527

9.984.809

19.304,718

Caixa e seus equivalentes no fim do penodo 24.480.054 20.070.321) 14.881.556 9.219.207 39.361.611) 29.289.527

Disponibilidades em iiLslituiçòes de crédito Inota S) 24,4.80.054 20.070.320 14.8.81.556 9.219.207 39.361.610 29.2.89.527

0 TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 0 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JlçYX /^fflSicxS Para ser lidocoinas noi^s anexas isdimonsiíaçíes fiiuixeiras
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Hefesto STC, S.A.

Demonstração de alterações no Capital Próprio

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

imoiiiíiiiu s cxpivaMs t-n» Eiiros)

Total do

Capital próprio
Capital

Outros

instrumentos de

capital

Reserva legal
Resultados

transitados

Resultado do

exercício

Saldo a 31 de Dezembro de 2016 722.560 250.000 480.960 2.617 15.422 (26.439)

Reser\'a legal - - - - - -

Resultados transitados - - - - (26.439) 26.439

Outros instrumentos de capital 243.000 - 243.000 - - -

Resultado do exercício 255.248 - - - - 255.248

Saldo a 31 de Dezembro de 2017 1.220.808 250.000 723.960 2.617 (11.017) 255.248

Reserva legal - - - 12.762 - (12.762)

Resultados transitados - - - - 242.486 (242.486)

Outros instrumentos de capital - - - - - -

Resultado do exercício 412.634 - - - - 412.634

Saldo a 31 de Dezembro de 2018 1.633.442 250.000 723.960 15.379 231.469 412.634

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

^CX Para ser lido com as notas anexas às denwnstraçôes financeiras

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Hefesto STC, S.A.

Demonstração do rendimento integral
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(moniaiilcs cxp/vssos cm Hiiros)

Total Operações Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Outro rendimento integral do exercício

Resultado do exercício

-
-

412.634 255.248 412.634 255.248

Total do rendimento Integra! do exercício
-

- 412.634 255.248 412.634 255.248

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Jí\cx. /iesdíCc? Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Hefesto - STC, S.A.

Notas às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2018 e 2017

1  Políticas contabilísticas

1.1. Bases de apresentação

A Hefesto - STC, S.A. ('Hefesto' ou 'Sociedade'), foi constituída em 03 de Janeiro de 2006, ao abrigo do
Decreto-lei n® 453/99, de 5 de Novembro, revisto pelo Decreto-lei 82/2002, de 5 de Abril e pelo Decreto-
lei n® 303/2003, de 5 de Dezembro e alterado pelo Decreto-Lei n® 52/2006. de 15 de Março, os quais
regulamentam as sociedades de titularizaçào de créditos. A Sociedade opera e tem sede social em Portugal, na
Rua Quinta da Quinta, n® 6, 2770-203 Paço de Arcos.

A Sociedade tem por objecto o exercício de atividades pennitidas por lei às sociedades de titularizaçào de
créditos, nomeadamente a realização de operações de titularizaçào 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 coiresponde a Euros 250 000, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
pelo único accionista AGHL Poriiigalínvestments Holdings, S.A. ('AGHL'), encontrando-se representado por
250.000 acções. escriturais e com o valor nominal de 1 euros cada. A 4 de Abril de 2017 ocorreu a transmissão
da totalidade do capital social da Sociedade para este accionista, sendo a Hefesto detida anterionnente pela
Ulti/eside Holdings S. à. R. L.. sociedade de direito Luxemburguês detida por ftindos geridos pela CarVai

Jnvestors.

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n." 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 n.® 35/2005, de 17 de
Fevereiro e do Regulamento da CMVM n.® 11/2005, as demonstrações financeiras da Sociedade devem ser

preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro CIFRS') conforme endossadas pela
União Européia ('UE'). As IFRS incluem os standards emitidos pelo International Accounting Standards
Board ("lASB'), bem como as interpretações emitidas pelo Internacional Financial Rcporting Interpretations
Committee ('IFRIC) e pelos respectivos órgãos antecessores. As demonstrações financeiras agora
apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 02 de Maio de 2019. As demonstrações
financeiras são apresentadas em euros.

As demonstrações financeiras agora apresentadas reportam-se ao exercicio findo em 31 de Dezembro de 2018.
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 ativos e passivos financeiros e ativos e passivos não financeiros são registados
ao custo amortizado ou custo histórico.

Em 1 de Janeiro de 2018 a Sociedade adoptou a IFRS 9 - Instrumentos financeiros que vem substituir a IAS
39 - Instrumentos financeiros: Reconliecimento e inensuração e estabelece novas regras para a contabilização
dos instrumentos financeiros apresentando significativas alterações sobretudo ao nível da classificação e
mensuração, incluindo requisitos de iniparidade para ativos financeiros. Na mesma data a Sociedade adoptou
igualmente a IFRS 15 - Reconliecimento do rédito.
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A Sociedade adoptou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória para os exercícios que se iniciaram em
ou após 1 de Janeiro de 2018. As políticas contabilísticas foram aplicadas na Sociedade, e são consistentes
com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício anterior, excepto no que se refere
às alterações decorrentes da adopção das seguintes normas com referência a 1 de Janeiro de 2018: IFRS 9 -
Instrumentos financeiros e IFRS 15 - Reconliecimento do rédito.

Os exercícios comparativos não foram reexpressos. As diferenças nos valores contabilísticos dos ativos e
passivos financeiros resultantes da adopção da IFRS 9 são reconhecidos em resultados transitados e reservas
em 1 de Janeiro de 2018. Neste contexto, as infonnações apresentadas para 2017 não refletem os requisitos da
IFRS 9 e, portanto, não são comparáveis com a informação apresentada para 2018 de acordo com este
normativo.

O único impacto relevante da introdução da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Sociedade está associada
às carteiras de Crédito a Clientes, tendo a Sociedade adotado a isenção de risco de crédito baixo para os
restantes ativos financeiros. A classificação e mensuraçao dos passivos financeiros, também está de acordo
cora a IFRS 9, e nenlium impacto relevante na classificação ou mensuraçao ocorreu após a transição.

Os saldos incluídos nas demonstrações financeiras relativos a 31 de Dezembro de 2017, são apresentados
exclusivamente para fins comparativos.

A preparação das demonstrações financeiras anuais de acordo com as IFRS requer que o Conselho de
Administração fonnule 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 1.14.

1.2. Instrumentos financeiros

Classificação, reconhecimento inicial e mensuraçao subsequente

No momento do seu reconliecimento inicial, os ativos financeiros são classificados numa das seguintes
categorias:

i) Ativos financeiros ao custo amortizado;
ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; e
iii) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

Desde 1 de Janeiro de 2018, a classificação é efectuada tendo em consideração os seguintes aspectos:
- o modelo de negócio definido para a gestão do ativo financeiro; e
- as características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro.

A valiação do Modelo de Negócio

A Sociedade procedeu, com referência a 1 de Janeiro de 2018. a uma avaliação de negócio no qual o
instrumento financeiro é detido, ao nivel do portfolio, dado que esta abordagem reflecte da melhor fonna como
é que os ativos são geridos e como é que a infonnação é disponibilizada aos órgãos de gestão.

Os ativos financeiros detidos para negociação e os ativos financeiros designados ao justo valor através de
resultados são mensurados ao justo valor através de resultados em virtude de não serem detidos nem para a
recolha de cash flows contratuais nem para a recolha de cash flows contratuais e venda desses ativos
financeiros.



Avaliação dos cash jlows coniraíiiais

Para efeitos desta avaliação:
- "capital" é definido como o justo valor do ativo financeiro no seu reconhecimento inicial;
- "juro" é definido como a contrapartida pelo valor temporal do dinlieiro, pelo risco de crédito associado ao
montante em dívida durante um determinado período de tempo e para outros riscos e custos associados à
atividade (ex.: risco de liquidez e custos administrativos), bem como um margem de lucro ("spread").

Na avaliação dos instrumentos financeiros em que os cash fiows contratuais se referem exclusivamente ao
recebimento de capital e juros, a Sociedade considerou os temios contratuais originais do instrumento. Esta
avaliação inclui a análise da existência de situações em que os tennos contratuais possam modificar a
periodicidade e o montante dos fluxos de caixa de fonna a que não cumpram a condição de SPPI - Solely
Payments ofPrincipal and ínterest. No processo de avaliação, a Sociedade teve em consideração:

- eventos contingentes que possam modificar a periodicidade e montante dos fluxos de caixa;
- características que resultem em alavancagem;
- cláusulas de pagamento antecipado e de extensão da maturidade;
- cláusulas que possam limitar o direito da Sociedade reclamar os fluxos de caixa em relação a ativos
específicos (e.g. contratos com cláusulas que impedem o acesso a ativos em caso de default- "non-recoiirse
assei"); e
- características que possam modificar a compensação pelo valor temporal do dinheiro.

Adicionalmente, um pagamento antecipado é consistente com o critério SPPI, se:
- o ativo financeiro for adquirido ou originado com um prêmio ou desconto relativamente ao valor nominal
contratual;

- o pagamento antecipado representar substancialmente o montante nominal do contrato acrescido dos juros

contratuais periodificados. mas não pagos (poderá incluir uma compensação razoável pelo pagamento
antecipado): e
- o justo valor do pagamento antecipado é insignificante no reconhecimento inicial.

i) Ativosfinanceiros ao custo amortizado:

Um ativo financeiro deve ser mensurado pelo custo amortizado se cumprir cumulativamente as seguintes
condições:
- O ativo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócio cujo objectivo principal é a detenção de
ativos para recolha dos seus fluxos de caixa contratuais; e
- Os fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a reembolsos de capital
e pagamentos de juros sobre o capital em dívida (SPPI).

Esta categoria inclui:
- Aplicações em instituições de crédito; e

- Crédito a clientes

Os ativos financeiros ao custo amortizado são registados inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos custos
directamente atribuíveis à transacçào, e subseqüentemente são mensurados ao custo amortizado.
Adicionalmente, estão sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial, ao apuramento de perdas por imparidade.

21



ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; ou

Uni ativo financeiro deve ser mensurado pelo justo valor através de outro rendimento integral se cumprir
cumulativamente as seguintes condições;
- O ativo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócio cujo objetivo é a recolha de fluxos de caixa
contratuais e a venda desse ativo financeiro; e
- Os fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a reembolsos de capital
e pagamentos de juros sobre o capital em dívida (SPPI).

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são registados inicialmente pelo seu
justo valor, acrescido dos custos de transacçào, e subseqüentemente são mensurados ao justo valor. As
variações no justo valor destes ativos são registadas por contrapartida de outro rendimento integral e, no
momento da sua alienação, os respectivos ganhos ou perdas acumuladas em outro rendimento integral são
reclassificados para uma rubrica específica de resultados. Adicionalmente, estão sujeitos, desde o seu
reconliecimento inicial, ao apuramento de perdas por imparidade.

Adicionalmente, no reconhecimento inicial de um instnimento de capital, que não seja detido para negociação,
nem uma retribuição contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de atividades
empresariais à qual se aplica a IFRS 3, a Sociedade pode optar irrevogavelmente por classifica-lo na categoria
de "Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral" (FVOCI). Esta opção é exercida
numa base casuística, investimento a investimento e está apenas disponível para os instrumentos financeiros
que cumpram a definição de instrumentos de capital prevista na IAS 32, não podendo ser utilizada para os
instrumentos financeiros cuja classificação como instrumento de capital na esfera do emitente seja efectuada
ao abrigo das excepções previstas nos parágrafos 16 A a 16D da IAS 32.

Os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos inicialmente
pelo seu justo valor, acrescido dos custos de transacção, e subseqüentemente são mensurados ao justo valor.
As variações no justo valor destes ativos financeiros são registadas por contrapartida de outro rendimento
integral. Os dividendos são reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao seu recebimento.

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral,
sendo os respectivos ganhos ou perdas acumulados registados em variações de justo valor transferidos para
Resultados transitados no momento do seu desreconliecimento.

iii) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

Nesta rubrica são classificados os instrumentos de dívida cujos fluxos de caixa contratuais não correspondem
apenas a reembolsos de capital e pagamento de juros sobre o capital em dívida (SPPI).

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 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).

Os derivados de negociação com justo valor positivo são incluídos na rubrica Ativos financeiros ao Justo valor
através de resultados, sendo os derivados de negociação com justo valor negativo incluídos na rubrica passivos
financeiros ao justo valor através de resultados.

Os derivados contratados pela Sociedade, nomeadamente opções de taxa de juro, resultam da gestão de risco
de cada uma das operações e encontram-se definidos nos contratos iniciais de constituição das mesmas.
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Perdas por imparidade

No âmbito da adopção da ÍFRS 9, deixa de ser aplicado o modelo de imparidade com base em perdas incorridas
e passa a ser aplicado um modelo com base em perdas esperadas. A Sociedade reconhece imparidade para
perdas de crédito esperadas ("ECLs") para os Ativos financeiros ao custo amortizado.

As perdas por imparidade em ativos financeiros ao custo amortizado reduzem o valor de balanço destes ativos
financeiros por contrapartida da rubrica "Imparidade de crédito " - em resultados.

A Sociedade determina as perdas de crédito esperadas de cada operação em fiinção da deterioração do risco
de crédito verificada desde o seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são classificadas num
dos seguintes três stages:

- Stage 1: são classificadas neste stage as operações em que não se verifica um aumento significativo no risco
de crédito desde o seu reconhecimento inicial. As perdas por imparidade associadas a operações classificadas
neste stage correspondem à perda de crédito esperada resultante de um potencial evento de perda que ocorre
nos 12 meses subsequentes à data de cálculo.

- Stage 2: são classificadas neste stage as operações em que se verifica um aumento significativo do risco de

crédito desde o seu reconhecimento incial, mas que não estão em situação de imparidade. As perdas por
imparidade associadas a operações neste stage correspondem à perda de crédito esperada, resultante de todos
os potenciais eventos de perda até à maturidade, aplicados à projecçào dos cash flows contratuais - perdas de
crédito esperadas "lifetime".

O aumento significativo do risco de crédito é avaliado através de indícios qualitativos e quantitativos. A
avaliação do aumento significativo do risco de crédito passa também pela comparação do nível de risco actual
de uma exposição face ao nível de risco e.xistente na originação.

- Stage 3: são classificadas neste stage as operações em situação de imparidade. As perdas por imparidade
associadas a operações neste stage correspondem à perda de crédito esperada resultante da diferença entre o
montante em dívida e o valor actual dos fluxos de caixa que se estimam recuperar da exposição (perdas em

crédito esperadas "lifetime").

Advos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito

Os ativos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito (POCI) são ativos que apresentam

evidências objectivas de imparidade de crédito no momento do seu reconhecimento inicial. Um ativo está em
imparidade de crédito se um ou mais eventos tiverem ocorrido com um impacto negativo nos fluxos de caixa

futuros estimados do ativo.

Ativos financeiros originados na seqüência de um processo de recuperação, em que se tenliam verificado

modificações nos tennos e condições do contrato original, o qual apresentava evidências objectivas de
imparidade, que tenham resultados no seu desreconhecimento e no reconhecimento de um novo coniracto que
reflecte as perdas de crédito incorridas; levam à origem de uma exposição POCl.

No reconhecimento inicial, os POCI não têm imparidade. Em vez disso, as perdas de crédito esperadas ao
longo da vida são incorporadas no cálculo da taxa de Juro efectiva. Consequentemente, no reconhecimento
inicial, o valor contabilístico bmto dos POCI é igual ao valor contabilistico líquido antes de ser reconhecido
como POCI (diferença entre o saldo inicial e o total de cash flows descontados).
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Devido às características das carteiras de crédito adquiridas pela Sociedade, estes ativos sào classificados como
POCI, pois os ativos são considerados adquiridos ou originados em imparidade de crédito, dado tratarem-se
essencialmente créditos classificados como NPLs. A ECL não está prevista no reconhecimento inicial, é
incorporada uma ECL vitalicia no cálculo da taxa de juro efectiva. Qualquer alteração na ECL vitalícia após o
recoidiecimento inicial sào reconhecidas como lucros ou prejuízos. O cálculo da ECL para os ativos
classificados como POCI é baseado em uma ECL de 84 meses.

Ao determinar as ECLs, a avaliação de pressupostos econômicos ifon\'ar({-lookiiig\ que são provenientes de
especialistas independentes, a Sociedade considera uma série de cenários macroeconômicos, incluindo
hipóteses sobre desemprego, PIB e quando apropriado House Price Index (HPI). Esses cenários são ponderados
pela probabilidade de acordo com sua provável ocoiTéncia. Os cenários incluem um cenário central, baseado
no ambiente econômico actual, bem como cenários positivos e negativos.

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 prêmio ou desconto associado, o prêmio 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 ativos
e dos passivos afectos à operação, na medida em que qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será
pago ao detentor dos títulos emitidos e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de
cancelamento das operações.

1.3. Reclassificação entre categorias de Instrumentos financeiros

Os afivos financeiros são reclassificados para outras categorias apenas se o modelo de negócio utilizado na sua
gestão for alterado. Neste caso, todos os ativos financeiros afectados são reclassificados. A reclassificação é
aplicada prospectivamente a partir da data da reclassificação, não sendo reexpressados quaisquer ganlios,
perdas (incluindo relacionados com imparidade) ou Juros anteriormente reconhecidos.

Não é pennitida a reclassificação de investimentos em instrumentos de capital mensurados ao Justo valor
através de outro rendimento integral, nem de instnjmentos financeiros designados ao Justo valor através de
resultados. A Sociedade não efectuou quaisquer reclassificações.

1.4. Desreconhecimento

A Sociedade desreconhece os ativos financeiros quando expiram todos os direitos a fluxos de caixa fiituios ou
aos ativos que foram transferidos. No âmbito de uma transferência de ativos, o desreconhecimento apenas pode
ocorrer quando substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos 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 atividade da Sociedade encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.*' 453/99 que define claramente a
obrigatoriedade de patrimônio autônomo de cada operação, respondendo os ativos de cada operação
exclusivamente pelos passivos correspondentes. O patrimônio da Sociedade não pode ser afecto a qualquer
das operações.
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Apesar da natureza e características das operações sob gestão e da transferência da maioiia 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.

1.5. 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 ativo financeiro a
terceiros, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos 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 recebidos pelas
compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio, líquidos dos custos de
transacção.

Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são reconliecidos quando o direito ao seu recebimento
é estabelecido e deduzidos ao capital próprio.

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 contiário são
classificados como passivo financeiro.

1.6. Reconhecimento de juros

Os resultados referentes ajuros de instrumentos financeiros ativos e passivos mensurados ao custo amortizado

são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos similares ou juros e encargos similares (margem
financeira), pelo 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 ativo ou passivo financeiro.

Para a determinação da taxa de juro efectiva a Sociedade procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento
acantecipado), 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
prêmios ou descontos directamente relacionados com a transacção.

1.7. 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 seiviços são prestados, o seu recoiiliecimento em resultados é efectuado
no período a que respeitam; ou
- quando resultam de uma prestação de serviços o seu reconhecimento é efectuado quando o referido serviço
está concluído; ou
- quando são uma paite integrante da taxa dejuro efetiva de um instrumento financeiro, os proveitos resultantes
de serviços e comissões são registados em margem financeira.



1.8. Caixa e equivalentes de caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados
no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e
depósitos à ordem.

1.9. Offsettuig

Os ativos e passivos financeiros são compensados e reconhecidos pelo seu valor líquido em balanço quando o
Grupo tem um direito legal de compensar os valores reconliecidos e as transações podem ser liquidadas pelo
seu valor líquido.

1.10. Impostos sobre lucros

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos coirenles e impostos
diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens que
sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconliecimento em capitais próprios.
Os impostos con"entes correspondem ao valor que se apura relativamente ao 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 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 ftituros
que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportaveis).
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 exercício futuro em que os
passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados.
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1.11. Relato por segmentos

Um segmento de negócio é uma componente identificável da Sociedade, que se destina a fornecer um produto
ou serviço individual ou um grupo de produtos ou sendços relacionados, e que esteja sujeito a riscos e
benefícios que sejam diferenciáveis dos restantes segmentos de negócio.

Cada uma das operações, contabilisticamente segregadas com riscos e benefícios claramente diferenciáveis,
bem como a componente da Sociedade que não afecta directamente nenliuma das Operações, estão
identificadas como segmentos distintos da Sociedade. A 31 de Dezembro de 2018, estes segmentos são os
seguintes:

- Hefesto- STC, S.A.;
-06-01;

- 06-02;

-06-03;

- 06-04;

-06-05;

-06-06;

-07-01;

- 11-01;

- 11-02;

- Áurea 1;

- Áurea 2;

- Vinny;
- Swift;

- Agora;
- Temple;
- Zeus;

- Orion;

- Safira;

- Badajoz;
-SECII;

- Arrow I;

- Évora;

- Arrow II;

- Guincho; e

- Yaclit.

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

1.12. Provisões

São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou decorrente de
práticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconJiecimento de certas responsabilidades), (ü)
seja provável que o seu pagamento venha a ser e.xigido e (iü) quando possa ser feita uma estimativa fiável do
valor dessa obrigação.

A mensuraçào das provisões tem em conta os princípios definidos na IAS 37 no que respeita à melhor
estimativa do custo expectável, ao resultado mais provável das ações em curso e tendo em conta os riscos e
incertezas inerentes ao processo. Nos casos em que o efeito do desconto é material, as provisões correspondem
ao valor atual dos pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que considera o risco associado à
obrigação.
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As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para refletir a melhor estimativa, sendo
revertidas por contrapartida de resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram inicialmente
constituídas ou nos casos em que estas dei.xem de se observar.

1.13. Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas

As IFRS estabelecem 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 afeta os resultados reportados da Sociedade e a sua divulgação.

Considerando que em algumas situações as noniias contabilísticas pennitem um tratamento contabilístico
alternativo em relação ao adotado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pela Sociedade
poderiam ser diferentes caso um tratamento distinto fosse escolhido. O Conselho de Administração considera
que os critérios adotados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada
a posição financeira da Sociedade e das suas operações em todos os aspetos 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.

Classificação e Menswação - IFRS 9

A classificação e mensuraçao dos ativos financeiros depende dos resultados do teste SPPI (análise das
caiacteristicas dos fluxos de cai.xa contratuais, para concluir se os mesmos correspondem unicamente a
pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida) e do teste do modelo de negócio.

A Sociedade determina o modelo de negócio tendo em consideração a forma como os grupos de ativos
financeiros são geridos em conjunto para atingir um objectivo de negócio específico. Esta avaliação requer
julgamento, na medida em que têm que ser considerados, entre outros, os seguintes aspectos:
- a forma como o desempenlio dos ativos é avaliada;
- os riscos que aíectam o desempenho dos ativos e a forma como esses riscos são geridos; e
- a forma de retribuição dos gestores dos ativos.

Perdas por imparidade em ativos financeiros

As perdas por imparidade correspondem às perdas esperadas em caso de default num horizonte temporal de
12 meses, para os ativos em stage 1. e às perdas esperadas considerando a probabilidade de ocorrência de um
evento de default em algum momento até à data de maturidade do instrumento financeiro, para os ativos em
stage 2 e 3. Um ativo é classificado em stage 2 sempre que se verifique um aumento significativo no respectivo
risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial. Na avaliação da existência de um aumento significativo
do risco de crédito, a Sociedade tem em consideração infonnação qualitativa e quantitativa, razoável e
sustentável.



A imparidade de Crédito a Clientes é baseada em previsões de fluxo de caixa preparadas para cada portfólio.
Estas previsões cobrem um período de 84 meses, considerado o período de tempo mais apropriado em relação
ao qual os fluxos de caixa podem ser medidos, já que esse é o ponto em que a precisão do modelo começa a
ficar abaixo de um limite suportável. Estas previsões são geradas usando modelos estatísticos que incorporam
vários factores, incluindo previsões de probabilidade de pagamento, que são infonnados pelo cliente e pelos
dados do nível da conta, dados de agências de crédito e experiência histórica da Sociedade com contas que
possuem atributos-chave semelhantes. Outro dado chave do modelo é o histórico de pagamentos feitos por um
cliente.

O modelo é revisto com base na infonnaçào de cada portfolio para levar em conta factores externos, que
tenham impactado o histórico, ou possam afectar o desempenho futuro e, quando necessário, os portfólios são

calibrados para levar em conta esses factores conliecidos. Factores conhecidos ou estimados, como o aumento
ou redução do HPI, ou acções planeadas de litígios são exemplos de premissas-chave que são que impactam a
previsão de ERCs fEstimated Remaining Cash Collections).

As premissas e estimativas feitas são especificas para as características particulares de cada portfolio. As ERCs
criadas a partir dos modelos de previsão são regularmente comparadas em nível de cada portfólio em relação
ao seu desempenho real, e isso ajuda a infonnar a decisão sobre se é necessário registar um ganho / perda de
imparidade. Além disso, com a introdução da IFRS 9 em 2018, as ERCs passaram a incluir consideração

específica de múltiplos cenários econômicos e o impacto que eles provavelmente terão sobre os fluxos de caixa
futuros.

A Sociedade efetua uma revisão periódica da sua carteira de crédito de forma a avaliar a existência de perdas
por imparidade, conforme referido na política contabilística descrita na nota 1.2.

O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser
reconliecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui fatores 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 reconliecidas. com o conseqüente impacto nos resultados da Sociedade.

Justo valor dos instrumentos financeiros derivados

O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na sua ausência é detenninado 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.



Margem financeira

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. esta rubrica é analisada como segue;

(ni-nfoiis'S 1in/Ti-,.!-.! emEuti:!

Total Operações Hcfesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Juros t' ríiulimcmos similares

Juros de crédito 90.454.647 59.074.756
- 90.459.647 59.074.756

Juros c encargos similares

Juros de títulos emitidos

Outros juros
(46.643.472j (37.938.<3ón

(466)

(46.643.472)

(466)

(37.93S.96I)

Margem linaiict ira 43.8IÓ.175 21.135.795 (466) 43.815.71)9 21.135.795

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

Os juros de crédito incluem outros valores recebidos no âmbito da gestão de crédito, nomeadamente
recuperações de capital superiores aos custos de aquisição considerados.

3  Resultados de sei^viços e comissões

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

c.'pr>:sso-e »/•(

Total Operações Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Serviçi'>s e comissòes recebidas

hsner Management Fee
- ■

609.684 3S9.955 660.684 389.955

Serviços c comissões pagas

Ser\icingfee (20.926.014) (12.317.244) - . (20.926.014) (12.317.244)
Agem hankjcc (599.969) (42S6241 -

. (SQ9 OhO| (428.6241
Comissões hnncárias (144.340) (121.619) (2.408) (1.220.1 (146.748) (122.839)

(21 670.323) (12.S67.487) (2.40S) (1.220) (21.672.731) (12.868.707)

(21.670.323) (12.867.487) 65S.276 388.735 (21.012.047) (12.478.752)

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.
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4 Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. esta rubrica é analisada como segue:

Luci os l/o nclivcs o p^issivosjhmncciros

ao jiislo valor olravès de resuhados

Outros prowilos c gaitJios em operaeícs iniaiieeiras

Prejuízos de oclieos epaisivo: íinoiieeiros

aojtisio valor nii avós de iesiilijd"s

Outros cusios e perdas ein operaíòes finaneeiras

Resuliados de ocrivos epassivos Unauceiros ao

justo valor através de resnliutlos

51(0 £''i'(ijt

Tnial OpcraçSes Hcfcslo TotuI

2018 2017 2018 2017 2Ü18 21117

2d.S3l.556 3'<.d3o24S 29.Í31.556 3o.936.248

ll6.]]3.410) l25.747.o28) (16.1 13.410) (25.747.12.8)

I3.71i.l46 n.lgS o20
-

13.718.14o 1 1.188.620

As rubricas Outros proveitos e ganhos / Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/ excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 12).

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

Gastos gerais administrativos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

fhioninuics >'epn-'

Total Operações ilefesto Total

2018 2017 2018 2017 20(8 2017

Advogados e solicitado res (3.332.019) (2.253.355) (8.4S3) (12.397) (3.340.502) (2.265.752)

Contencioso e notariado (2.S02.6IS) (1.791.713) (654) (344) (2.S03.272) (1.792.057)

Honorários (2.572.324) (1.741.221) - (2.572.324) (1.741.221)

imobiliárias (1.SIS.124) (1.475.538) - (1.SIS.124) (1.475.538)

Conservações e rep.iraçòes (922.424) (784.341) - - (922.424) (784.341)

Avaliações (360.227) (245.850)
- -

(360.227) (245.850)

Certificados energéticos (201.954) (185.160) ■ - (201.954) (185.160)

Despesas postais (10.979) (173.739) (54) - (11.033) (173.739)

Aiidil fee (S6.983) (88.721) (4.8.507) (58.141) (135.490) (146 862)

Condomínios (84.928) (110.608) - - (84,928) (110.608)

Seguros (47 683) (65.487) (1.012) (7 208) (48.695) (72.695)

Outros (1.030.289) (311.378) (7.557) (2.960) (1.037.846) (314.338)

(13.270.552) (9.227.1 1 1) (66.2i7) (.81.050) (13.336.819) (9.308.16!)

Os custos incorridos com serviços de auditoria e revisão legal de contas prestados pela Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas ascendeu a Euros 99.500 {2017: Euros 104.250).

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.



6 Outros resultados de exploração

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

(itonrjnícs t

Total Operações Hefesto Tol.-il

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Outros provfilos dc i:xplorai;iii>

Outros 831.859 1.645.4 IS 2.272 77 834.1 1 1 1.645.495

Outros iiistos de exploração

Impostos (1.240.441) (595 512) . (1.240.441) (595.512)
Outros (16.514) (15.472) (19.585) (92) (35.897) (15.564)

Outros resultados de exploração (425.11o) 1.054.434 (17.11 1) (15) (442.227) 1.034.419

0 detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

7  Imparidade do crédito

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

/■ronl,inie\ tn, Eiirf.)

Total Operações Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017
ImpariJnde - Crédito <j clicuies

Dotações do exercício

RetersÒes do exercício
(47.555.041)

25.386.711

(37.963.754)

26.699.503
- (47 555.041)

25.386.71)

(37.963.754)

26 600 503

(1 1 .264.251) - - (22.l6ii.550) (11.264.251)

A nibnca Imparidade do crédito regista a estimativa de perdas incorridas detenninadas de acordo com a
avaliação de evidência objectiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.2.

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.
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8  Disponibilidades em instituições de crédito

Em 31 de Dezembro de 201S e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

<  c»i£uroO

Total Operações Hcrcslo Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Depósitos à ordem

Citibank Eurape {VK Brandi) 14.09I.Ó51 I3.454.62y - - 14.U91.651 13.454,629

Millennium BCP - - 7.173.lu8 3 59U.241 7.173.108 3.590.241

S.ml.mderToital 266.33.t - 5.037.948 3.230.9S1 5.304.281 3 230.981

Caixa Econômica Montepio Geral - - 2.210.388 1.824.292 2.21U.3S8 1.824.292

BNP Paribas
- -

400.112 573.693 460.112 573.693

Cüsli rcjtVVf

14,357 "84 13.454.629 14.881.556 9219.207 29.239.540 22.673.836

jO.122.070 6.615.6VI . . 10.122.070 6615.691

24.4S0.U54 20.070.320 14 881.556 9.219.207 39.361.610 29.289.527
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9  Crédito a clientes

Em 31 de Dezembro de 2018. esta rubrica é analisada como segue:

(niontantes expressos em Eiirosj

2018

Crédito Crédito Total

Operações\incendo vencido
Imparidade

Ú6-01 _ 3.S57.485 (2.574.912) 1.282.573
06-02

- 9.221.335 (7.257.0S3) 1.964.252
06-03

- 2.478.336 (1.873.538) 604.798
06-04

- 841.836 (.613.139) 228.697
06-05

- 1.506.710 (1.214.185) 292.525
06-06

- 6.561.139 (4.870.249) 1.690.890

07-01
- 6.724.414 (4.242.696) 2.481.718

11-01
- 1.226.170 (383.932) 842.238

11-02
- 942.523 (800.137) 142.386

Áurea 1
- 6.553.186 (3.036.334) 3.516.852

Áurea 2
- 6.272.356 (3.270.018) 3.002.338

Viiuiy 1.686.154 2.719.205 _ 4.405.359
Svvifl

- 7.497.726 (2.817.611) 4.680.115
Agora

- 1.815.484 (918.223) 897.261
Temple

- 2.997.315 (944.715) 2.052.600
Zeus

- 1.791.817 - 1.791.817
Orion

- 51.084.587 (12.91 1.415) 38.173.172

Saflra
- 9.092.503 - 9.092.503

Badajoz
- 55.162.609 (10.738.053) 44.424.556

SECn
- 38.150.234 (12.059.805) 26.090.429

Arrow I
- 48.871.256 (5.979.197) 42.892.059

Évora
- 123.033.585 (8.242.698) 1 14.790.887

Arrow D
- 39.281.127 (6.566.802) 32.714.325

Guincho
- 122.863.572 . 122.863.572

Yacht
- 40.852.439

- 40.852.439

1.686.154 591.398.949 (91.314.742) 501.770.361
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Em 31 de Dezembro de 2017, esta mbrica é analisada como segue:

{moniaiiws expressas ein Euras)

2017

Crédito Crédito
Imparidade

Total

víncendo vencido Operações

06-01 3 916S44 (3 196 563) 720 281

06-02 - 10 059 223 (8217 302) 1 841 921

06-03 ■ 2 793 369 (1 868 829) 924 540

06-04 ■ 861 031 (21 789) 839 242

06-05 ■ 1 627 491 (1 277 518) 349 973

06-06 ■ 7 222 360 (5 902 426) 1 319 934

07-01 ■ 7412 114 (5 824 984) 1 587 130

1 1-01 - i 252 746 - 1 252 746

11-02 - 992 751 - 992 751

Áurea 1 ■ 8 498 291 (4 289 482) 4 208 809

Áurea 2 ■ 7 995 183 (4 060 940) 3 934 243

Vinny 3 415 043 3 321 644 - 6 736 687

Swift ■ 8 308 787 (3 803 726) 4 505 061

Agora 69 1 927 288 (1 158 428) 768 929

Temple ■ 3 953 915 (3 093 625) 860 290

Zeus - 1 862 538 (181 091) 1 681447

Orion - 63 244 016 (9 819 751) 53 424 265

Safira - 10 172 593 - 10 172 593

Badajoz - 76 431 264 (8 013 41 1) 68 417 853

SEcn - 49 547 871 (10 606 494) 38 941 377

Arrow I - 52 638 122 - 52 638 122

Ewra - 166 570 070 - 166 570 070

3 415 112 490 609 51 1 (71 336 359) 422 688 264
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o peso de cada uma das operações no total da rubrica de Crédito a crédito é apresentado como segue:

(imitlaiucs expressas em Eiiros)

A análise das características dos portfolios das diversas operações é efectuada na nota 23.

Crédito a clientes

Operação 2018 Peso (%) 2017 Peso (%)

06-01 3.857.485 0,65% 3.916.844 0,79%
06-02 9.221.335 1,55% 10.059.223 2,04%
06-03 2.478.336 0,42% 2.793.369 0,57%
06-04 841.836 0,14% 861.031 0,17%
06-05 I.506.7I0 0,25% 1.627.491 0,33%
06-06 6.561.139 1.11% 7.222.360 1.46%

07-01 6.724.414 1,13% 7.412.114 1,50%
11-01 1.226.170 0,21% 1.252.746 0,25%
11-02 942.523 0,16% 992.751 0,20%
Áurea 1 6.553.186 1,10% 8.498.291 1,72%
Áurea 2 6.272.356 1,06% 7.995.183 1,62%
Vinny 4.405.359 0,74% 6.736.687 1,36%
Swift 7.497.726 1,26% 8.308.787 1,68%
Agora 1.815.484 0.31% 1.927.357 0,39%
Temple 2.997.315 0,51% 3.953.915 0,80%
Zeus 1.791.817 0,30% 1.862.538 0,38%
Orlon 51.084.587 8,61% 63.244.016 12,80%
Safíra 9.092.503 1,53% 10.172.593 2,06%
Badajoz 55.162.609 9,30% 76.431.264 15,47%
SECII 38.150.234 6.43% 49.547.871 10,03%
Arrow I 48.871.256 8.24% 52.638.122 10,65%
Ewra 123.033.585 20,74% 166.570.070 33,72%
Arrow D 39.281.127 6,62% _ 0,00%
Guincho 122.863.572 20,72% - 0,00%
Yacht 40.852.439 6.89%

- 0,00%

593.085.103 100,00% 494.024.623 100,00%
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Os movimentos da iinparidade para riscos de crédito sào analisados como segue:

K'ipn'í

Total Operações Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Imparidadc para crcdilc:

Saldo em 1 de Janeiro (71.336.3.50) (65.760.237) (71.336.359) (65.760.237)

Dolaíões do exercício (47.555.041) (37.963.754) (47.555.041) (37.963.754)

Rexersòes do exercício 25.3S6.711 26.699.503 25.386.711 26.699.503

(ReposiíõesyUlilizações de imp.Trid.ide 2.1S9.047 5.6SS.120 2.189.947 5.688.120

(91.314.742) (71.336.359) (91.314.742.) (71.336.359)

Os movimentos da imparidade dos portfolios das diversas operações são analisados na nota 23.

A análise da nibrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

'\fr% -soi < niEuros^

Total Operações Hcfesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Prazo indeterminado 392.249.1S6 313.378.602 392,249.186 313.378.602

Interior a um ano 3.129.584 1.960.093 3.129.584 1.960.693

Entre um e cinco anos 19.897.216 8.321.o9S 10.897.216 8.321.69.8

Superiora cinco anos 177.809.117 170.354.o3Ci 177.809.117 170.354.630

59.V0S5.103 494.Ú24.Ó23 503.08.5.103 494.024,623

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

10 Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

••rprs ̂ stjSinEitros)

Opfào de taxa de juro

Total Operações Hefcslo Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

4.604 376 5.830.000 . 4.604.376 5.830.000

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.
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11 Outros ativos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

Toial Operações Hefesto TolaI

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Devedores

VVliiiestar

Outros devedores

Despesas Capitaliráveis

Despesas com custo diferido

Secior Público Adrruiiislralivo

Cornas diversas

342 a 1.737 35.177 35.519 1.737
15.757.010 4 11.557.794 I.04S.273 3.47S.2S5 17,705.292 15,036.079

1.5.757.351 11.559.53! l.'JS3.45i) 3.478.2S5 17.740.811 15.037.816

1.570.258 ti 1.255.721 i.570.258 1.255.721

1.004 4S2 H 7I0.2IR 2.403 1 224 1.1IU6 885 711.442

26.175 a 24.203 47.25! 702 73.426 24.905

7.241 5 5 41.501 51.875 48.742 51.880

IS.365.517 13.549.678 2.074.6O5 3.532.086 20.440.122 17.081.764

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica Outros devedores no segmento Hetesto regista o montante de
Euros I 948 273 (2017: Euros 3 478 285) de valores pagos pela Sociedade em nome das operações.

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

12 Títulos de dívida emitidos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta nibrica é analisada como segue:

Total Operações Hefesto Total

Emprcsiimos obrigodonisias

Obrigjções de lilularizaçâo

Juros periodiíicados

Outros

2018 2017 2018 2017 2018 2017

703.305.703 616.025.109 703.3(15.70? 616.025.11)9
57,707.363 39.665.720

- . 57,707.36? 39.665.72(1
(222.21 1.225) (205.937.66?)

- - (222,211.225) (205.937,663)

538.80l.S41 449,753.166
- - 53S.SOI.S41 449,753.166

A nibrica Outros é relativa à estimativa da (insufÍciéncia)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018 (nota 4).

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.
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13 Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. esta mbrica é analisada conio segue:

Eii'Oí}

Opçüo de taxa de juro

Total Operações Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

4,604.376 5R30 000 . 4,604.376 5.830,000

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

14 Outros passivos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

Total Opcraçõcs Hefesto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Credores

Whiiesiar 114.978 222,425 129,041 392.068 244,019 614,493

Outros credores 2.233.84S 3.479,101 14.711,310 10.888.349 16.965.158 14,367,450

2,368.826 3.701,526 14.840.35! 11.280.417 17,209,177 14,9,81,943

Seivicing fees a taclurar 2.3I].7I2 1.372,746 2,311,712 1,372,746

Outros custos a pagar 1 ,040.461 840,078 53.745 52.457 1 ,094,206 892.535

Recettas antecipadas ■ 454,750 303.917 142.917 303,917 597.067

Sector Pijblico .Admitiistratiw 43,092 154 354
- - 93,092 154.354

Contas diversas
-

31.642
-

2 272
-

33,914

5,314,09! 6.555.096 15.198.013 1 1.47.8.063 21,012,104 18,0.33,159

Em 31 de Dezembro de 2018. a rubrica Credores - inútestar no segmento Hefesto regista o montante de Euros
129 041 (2017: Euros 392 068) referente a despesas pagas pela Wliiieslar em nome da Hefesto e ainda não
reembolsados.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica Outros credores no segmento Hefesto inclui o montante de

Euros 12 630 551 (2017: Euros 9 197 809) referente a valores recebidos nas contas bancárias da Sociedade,
relativos a coliections de montantes de créditos titularizados em cada uma das operações e ainda não
transferidos para as respectivas contas bancárias e o montante de Euros 2 080 759 (2016: Euros 1 690 540)
relativo a montantes de coliections recebidas pela Hefesto que se encontram a aguardar identificação do crédito
e da operação a que dizem respeito.

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.

39



15 Capital e prestações acessórias

Conforme referido na nota 1.1. o capitai social da Sociedade no montante de Euros 250 000. encontra-se
representado por 250 000 acções com o valor nominal de 1 euros cada.

O detalhe da realização de prestações acessórias pelo accionista único da Sociedade é apresentado como segue:

(iiiúiilnnlcs e.xpressos tvii Euros)

Data deliberação

Assembléia Geral
Montante

15 de Maio de 2006 150 000

29 de Dezembro de 2006 77 719

11 de Outubro de 2007 20 000

13 de Dezembro de 2007 30 000

28 de Dezembro de 2007 28 241

04 de Abril de 2016 25 000

15 de Abril de 2016 50 000

13 de Junho de 2016 100 000

18 de Janeiro de 2017 68 000

25 de Agosto de 2017 175 000

723 960

As prestações acessórias concedidas pelo accionista são classificadas como instrumentos de capital ou como
outros passivos financeiros consoante as suas características e de acordo com o enquadramento previsto na
IAS 32 — Instrumentos Financeiros: Apresentação. As prestações acessórias de capital foram consideradas, na
óptica contabilística. como instmmentos de capital, tal como descrito na política contabilística 1.6.

A data de 31 de Dezembro de 20IS, os Fundos Próprios da Sociedade ascendem a Euros
1 633 442 (2017: Euros 1 220 SOS) permitindo que a Sociedade tenlia em circulação obrigações titularizadas
até ao montante de Euros 1 333 441 410 (2017: Euros 920 807 410) de acordo com o Regulamento da CMVM
n° 12/2002.



16 Resei-vas e resultados transitados

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue:

f  5 »•tpn siOi cm £iiroi i

Reserva Lepal

Resuliadús Transitados

Total operações Hcfesio Total

201S 2017 2018 2017 2018 2017

-

15.379

231.469

2.617

(1 1.UI7)

15.379

231.460

2.617

(11.017)

-

246.848 (8.4001 246.S4S (8.400)

Nos tennos da Legislação portuguesa, a Sociedade deverá reforçar anualmente a reserva legal em pelo menos
5% dos lucros líquidos anuais, até à concorrência de 20Só do capital social, não podendo nomialmente esta
reserva ser distribuída.

De acordo com a deliberação da Assembleia-Geral datada de 09 de Maio de 2018, a Sociedade procedeu à
aprovação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2017, que consistiu na transferência do
montante de Euros 242 486 para resultados transitados e 12 762 para reservas legais.

17 Contas extrapatrímoniais

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica é analisada como segue;

Inwnfj/Ucf cri £uro*}

Total Operações Hefcsto Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Garantias reaJS 1.935.203.820 1.054.945.044 - - 1.935203.820 1.1)54.945.044

O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23.
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18 Justo valor

o justo valor tem como base os preços de cotação de mercado, sempre que estes se encontrem disponíveis.
Caso estes não existam, o justo valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto
de fluxos de caixa. A geração de fluxos de caixa é feita com base nas respectivas características financeiras e
as taxas de desconto utilizadas incorporam a curva de taxas de juro de mercado e os outros factores de mercado,
se aplicáveis.

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que
necessariamente incorporam algum grau de subjectividade, e reflecte exclusivamente o valor atribuído aos
diferentes instrumentos financeiros. Não considera, no entanto, factores de natureza prospectiva, como por
exemplo a evolução futura de negócio. Nestas condições, os valores apresentados não podem ser entendidos
como uma estimativa do valor econômico da Sociedade.

De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos usados na estimativa do justo valor dos
ativos e passivos financeiros:

Disponibilidades em instituições de Crédito

Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes instrumentos financeiros, o valor de balanço é uma
razoável estimativa do seu justo valor.

Ativos e Passivos financeiros ao Justo valor através de resultados

Estes instrumentos financeiros estão contabilizados ao justo valor. O justo valor tem como base as cotações de
mercado, sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o cálculo do justo valor assenta
na utilização de modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto de fluxo de caixa que, para estimar o
justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de mercado ajustadas pelos factores associados,
predominantemente o risco de crédito e risco de liquidez, detenninados de acordo com as condições de
mercado e prazos respectivos.

Créditos a clientes

O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base na actualização dos fluxos de caixa de
capital e juros esperados no futuro para os referidos instmmentos. Considera-se que os pagamentos de
prestações ocorrem nas datas contratualmente definidas. A taxa de desconto utilizada é a que reflecte as taxas
actuais de mercado para cada uma das classes homogêneas deste tipo de instrumentos e com maturidade
residual semelhante.

Um dos principais factores que implica que o justo valor do crédito seja diferente do seu custo amortizado
líquido das perdas por imparidade será a avaliação da variação do risco taxa juro e do spread de crédito.

Dado que estes ativos estão directamente relacionados com os passivos financeiros de cada operação, o
eventual impacto da variação do risco taxa de juro e áospiread de crédito nos ativos financeiros é reflectido na
variação do risco taxa de juro implícito dos passivos financeiros, adicionado do justo valor dos derivados,
quando aplicável.

Títulos de divida emitidos

O justo valor dos títulos de dívida das operações de securitização reflecte o valor dos ativos financeiros e
títulos de dívida emitidos na medida em que qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago aos
detentores e qualquer insuficiência será assumida pelos mesmos na data de cancelamento daquelas.

42





20 Gestão de risco

A Sociedade encontra-se sujeita a riscos de diversa ordem no âmbito do desenvolvimento da sua atividade.

A política de gestão de risco da Sociedade visa a manutenção, em pennanência. de uma adequada relação entre
os seus capitais próprios e a atividade desenvolvida.

Deste modo, assume uma particular relevância o acompaiiliamento e controlo dos principais tipos de risco —
crédito, mercado, liquidez e operacional ~ a que se encontra sujeita a atividade da Sociedade.

Os principais tipos de risco são detalhados de seguida:

Crédito — O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza dos retornos esperados, por
incapacidade quer do tomador do empréstimo (e do seu garante, se existir), quer do emissor de um título ou da
contraparte de um contrato em cumprir as suas obrigações. Para as operações de créditos hipotecários, este
risco de cobrabilidade encontra-se directamente associado ao riseo do mercado imobiliário, nomeadamente no
que se refere à variação de preços dos imóveis.

Mercado — O risco de mercado reílecte a perda potencial que pode ser registada por uma determinada carteira
em resultado de alterações de taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos
tinanceiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respectivas
volatilidades.

Liquidez — O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Sociedade cumprir as suas obrigações no momento
do respectivo vencimento, sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma degradação das condições
de financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda dos seus ativos por valores inferiores aos valores de
mercado (risco de liquidez de mercado).

Operacional - Como risco operacional entende-se a perda potencial resultante de falhas ou inadequações nos
processos internos, nas pessoas ou nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes de eventos externos.

Segmento Geral

A Sociedade desenvolve uma atividade instnimental no âmbito do Grupo Arrow, sendo a gestão dos riscos do
negócio eíectuada de forma centralizada. O segmento Geral da Sociedade, face à atividade que desenvolve e
aos ativos e passivos que a compõem não está exposto de fonna significativa aos principais tipos de riscos
financeiros — risco de crédito, de taxa de juro, de taxa de câmbio, de preço {equit\' e cofutnodiív) e de liquidez.

A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela estrutura de processos de negócio definida no
Manual de controlo interno do Grupo.

Operações

Como definido nas OJfering Circular das operações, os créditos adquiridos tem que cumprir um conjunto de
requisitos quer na data de aquisição quer ao longo da vida da operação, sob pena de serem substituídos ou dos
originadores terem de efectuar pagamentos compensatórios às operações. Os Sen'icing Agreements
contratados para todas as operações garantem que entidades terceiras especializadas (nomeadamente os
Senücers autorizados pela CM VM) desenvolvam procedimentos de modo a gerir e controlar o risco de crédito,
nomeadamente garantindo os recebimentos, identificando situações de incumprimento e gerindo as
recuperações de crédito.
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Os ativos e passivos, e custos e proveitos das operações são denominados na sua quase totalidade em Euros,
não estando assim estas operações expostas a risco cambial directo. Não existem instrumentos financeiros nas
operações expostos ao risco preço.

Em relação ao risco de liquidez, as operações possuem liqiiidity agreemenis com instituições de crédito de
modo a suprirem eventuais problemas pontuais de liquidez.

De referir que. no caso das operações, as eventuais perdas resultantes dos riscos acima expostos não têm
impacto nos resultados da Sociedade, sendo assumidas pelos detentores das obrigações. Todos os instrumentos
de gestão / minimizaçào de risco estão estipulados nos Offeríng Circular de cada uma das operações.

Em 31 de Dezembro de 2018. a análise da exposição coberta por colaterais associados à carteira de crédito
sobre clientes, considerando o seu justo valor, assim como do rácio de imparidade sobre o crédito total e
imparidade sobre crédito vencido é apresentado como segue:

2Ü18

Operarão
Crédito a

clientes

Do qual crédito

vencido

Exposição

coberta por

colaterais

imparidade

"■'g evposíçâo
coberta sobre

credito total

'?.ó imparidade
sobre crédito

(o(nI

?% imparidade
sobre crédito

vencido

U6-01 3.S57.4S5 3.S57.435 3.857.4S5 (2.574.912) 100.00"n 66,75% 66,75%

06-02 íi.221.335 9.221.335 7.078.750 (7.257.083) 76,7ó°ó 78,70% 7S,7a?b

06-U3 2.47S.336 2.478.336 1.949.700 (1 .873.538) 7S,67<::, 75,6Ü°i 75,60%

06-04 S41 .S36 S4I.S36 841 .836 (613.139) 100.00% 72,83% 72,S3":'.

06-05 1 .506.710 1.506.710 1.506.710 ( 1 .214.185) 100.00% 80,59% 80.59" b
06-06 6.561 .130 6.561.139 6.561.139 (4.870.249) 100,00% 74,23% 74,23?o

07-01 6.724.414 6.724.414 6.724.414 (4.242.696) 1 ao,oo8i 03,09% 63,09"%

11-01 1.226.170 1.226.170 1 18.000 (383.932) 9.62°;. 31,31% 3],3l"b

11-02 942.523 942.523 - (.SO0.137) 0.00% 84.89% 84.89%

.^urea 1 6.553.1S6 6.553.186 -
(3.036.334) fi.OO°i 46,33" 0 46.33?%

Áurea 2 6.272.356 6.272.356 - (3.270.018) 0,00°ó 52,l3':b 52,13?%

Viniiy 4.405.359 2.719.205 - - 0.0(i»i 0,00'?i o,oa"i

Svvift 7.497.726 7.497.726 - (2.817.611) 0.00% 37.58% 37,5S?b
Agora 1..S15.4S4 I.S 15.484 257.000 (918.2231 14.16% 50.58% 5Ü,5S?o

Temple 2.997.315 2.997,315 2.997.315 (944.715) IOO.OO°Ú 31.52% 31-52?%

Zeus 1.79 LSI 7 1.79I.S17 - - o.oo';ó 0,00'?b 0,00°o

Orion 51.0S4.5S7 51.084.587 51.084.587 (12.911.415) 100.00% 25,27".b 25.27°8

Safira 9.092.503 9.092.503 - - 0.00% 0.00% 0.00?%
B.ndajoz 55.162.609 55.162.609 55.162.609 (10.738.053) 10Ú.00°i 19.47'?b 19.47?b

SEC11 3S.150.234 38.150.234 38.150.234 (12.059.805) 100,00'% 31,61% 3l,61?o

Arrow 1 48.S71.25Ó 48.S71.256 4.035.000 (5.979.197) 8.26°-i 12,23% 12.23°i

Évora 123.033..585 I23.033..585 123.033.585 (8.242.698) 100,00"% 6.70% 6,70?b

Arrow II 39.281.127 39.281.127 39.281.127 (O.566.S02) 100.00'?% I6,72"b I6,72?b

Guincho 122.863.572 122.S63.572 122.863.572 - ioo.oolb a.OO".i 0,00? b

Yachl 40.852.439 40.852.439 . . 0.00';<. 0.00?% 0.00';o

593.OS5.I03 591.398.949 465.503.063 (91.314.742.) 78,49'?:. I5,40".b 15,44".',
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Em 31 de Dezembro de 2017, a análise da exposição coberta por colaterais associados à carteira de crédito
sobre clientes, considerando o seu justo valor, assim como do rácio de imparidade sobre o crédito total e
imparidade sobre crédito vencido é apresentado como segue;

(monfijiifi.i c.iptvsí-.s cni Euri>':i

2017

Operação
Credito u

Exposição "/«exposição % Imparidade % imparidade

clientes vencida
coberta por

colalersis

Imparidade coberta sobre

erudito lotai

sobre crédito

total

sobre crédito

vencido

06-01 3 916 344 3 916 844 3 1)7000 (3 196 563) 79.58% 81,61% 81,61%
06-02 10 059 223 10 059 223 7 370 000 (8 217 302) 73,27% 81,69% 81.69%
06-03 2 793 369 2 793 369 2 053 700 (1 868 829) 73,52% 66,90% 66,90%
06-04 861 031 861 03! 32 000 (2! 789) 3,72% 2,53% 2.53%.
06-05 627 491 1 627 49! 1 627 491 (l 277518) lOO.OOÍÍ 78.50% 78,50%
06-06 7 222 360 7 222 360 7 222 360 (5 902 426) 100,00% 81,72'íb 81.72%
07-01 7412 114 7412 114 7412 114 (5 824 984) 100,00% 78.59% 78,59%
1 l-Ol 252 746 1 252 746

- 0,00% 0,00% 0,00%
11-02 992 751 Q92 751 (0) 0,00% 0,00% 0,00%
Áurea 1

Áurea 2
8498 291 8 498 291 (4 289 482) 0,00% 50,47% 50,47%
7 995 183 7995 183 (4 060 940) 0.00% 50,79?.. 50,79%

Vitiny 6 736 687 3 321 644
. 0,00% 0,00".:. 0.00?i

Swin 8 308 787 8 308 787 (3 803 726) 0,00% 45.78% 45,78"/o
Afiura 1 927 357 1 927 288 (1 158 428) O.OOli) 60.10?» 60,11%
Temple 3 953 915 3 953 915 3 953 915 (3 093 625) 100,00% 78,24% 78.24?b
Zeus l 862538 l 862 538 (181 09!) 0,00% 9,72?o 9.72?i
Orion 63 244016 63 244 016 63 24401o (9 819751) lOO.OOÍi I5.53?í, 15,53?i
Salira 10 172 593 10 172 593

■ - o.úoíi 0.00?'i 0,00%
Badajoz 76 431 264 76 431 264 76 431 264 (8 013 41!) 100,00% 10,4S?b I0.4SÇÍ
SEC ir 49 547 871 49 547 87! 49 547 871 (10 606 494) 100,00% 21,41% 21,41%
Arrow I 52 638 122 52 638 122 1 456 500 . 2,77% O.OOíi 0,00%
Esora 166 570 070 166 570 070 166 570 070

- 100,00% 0,00% 0,00%

494 024 623 490 609 511 390038301 (71 336 359) 78,95% 14,44% 14,54%

46



No quadro seguinte apresentam-se as taxas de juro implícitas verificadas no Crédito a clientes para cada uma
das operações:

(monlonlKS c-xprcsios cm Eiiroi)

2018 2017

OpcraçSo
Crédito a Juros e Taxa de juro Crédito a Juros c Taxa de juro

clientes rendimentos implícita (%) clientes rendimentos implícita (%)

06-01 3.857.4S5 37.733 0.98% 3.916.S44 155.646 3.97%

06-02 9.221.335 355.965 3.86% 10.059.223 545.271 5.421(1

06-03 2.47S.336 224.64? 9.061(1 2.793.369 189.095 6.77«b

06-04 S41.S3Ó 915.885 108,80% 861.031 673.573 78.23%

06-05 1.506.710 167.614 11,12% 1.627.49! 138.474 8.51%

0t)-06 6.561.139 315.914 4.81% 7.222.360 316.144 4,38%

07-01 6.724.414 641.360 9.54% 7.412.1 14 576.929 7.78%

11-01 1.226.170 1.120.081 91.35% 1.252.746 1.005.696 80.28%

11-02 942.523 772.426 81.95% 992.751 594.740 59.9 Hí,

Áurea 1 6.553.1S6 1.854.962 28.31 % 8.498.291 1.777.088 20.91%

Áurea 2 6.272.356 1.664.107 26.531Í1 7.995.183 1.903.182 23.80%

Vinny 4.405.359 4.392.637 99.71% 6.736.687 5.456.390 81,00%

Swift 7.497.726 4.037.883 53,85% 8.308.787 2.901.656 34.921(,

Agora I.S15.484 614.666 33,86% 1.927.357 1.133.106 58.791b

Temple 2.997.315 1.249.911 41.70% 3.953.915 1.505.784 38,08%

Zeus 1.791.817 762.365 42.55% 1.862.538 756.468 40,61%

Orion 51.084.587 9.470.322 18.54% 63.244.016 10.315.313 16.31%

Safira 9.092.503 4.303.185 47.33% 10.172.593 3.204.123 31.501b

Badajoz 55.162.609 10.708.879 19.41% 76.431.264 4.281.999 5.601b

SEC 11 38.150.234 5.433.631 14.24% 49.547.871 10.881.048 21,96%

Arrow 1 4S.S71.25Ó 14.335.504 29.33% 52.638.122 7.157.055 13.60%

E\ora 123.033.585 13.662.970 1 1,1 1% 166.570.070 3.605.976 2.16%

Arrow 11 39.281.127 10.413.779 26.51% - - -

Guincho 122.863.572 1.592.757 1.30?í. -
- -

'lacht 40.852.439 1.410.468 3.45% - -
-

593.085.103 «0.459.647 15.251Í. 494.024.623 59.074.756 11.96%
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No quadro seguinte apresentam-se as taxas de juro implícitas verificadas nas Obrigações emitidas para cada
uma das operações:

Imom.init-s c.rprcssj; em Em os)

2018 2017

Operação

06-01

06-02

06-03

06-04

06-05

06-06

07-01

11-01

11-02

Áurea I

Áurea 2

Viniiy

Swift

Agora

Temple

Zeus

Orion

Saflra

Badajoz

SEC 11

Arrow I

Évora

Arrow II

Guincho

Yachl

Obrigações

emitidas

13.022.537

33.242.856

I  1.991.922

2.126.217

24.730.057

13.325.348

1.372.546

36.318.595

35.S2I.140

9.436.770

1.020.572

404.436

45.831.257

6.071.794

57.780.757

32.278.035

43.379.43!

132.260.775

34.290.658

126.100.000

42.500.000

703.305.703

Juros e

encargos

151.231

312.336

122.467

935

242.619

7S.911

24.206

7.623.500

12.480.394

2.640.530

65.327

635

3.301.084

228.631

4.222.572

2.406.821

3.383.449

6.715.691

1.617.502

658.659

365.972

46.643.472

Ta.\a de juro Obrigações Juros e Taxa de juro
implícita (%) emitidas encargos implícita (%o)

1.16% 13.022.537 151.199 1.16%

0,94<>.i, 33.513.720 313.456 0.94?b

1,02% 12.267,796 129.587 1.06^4.

11.3.
■ - n.a.

0,04"-b 2.407.038 5.953 0.2 5"; b

0.98% 25.099.895 253.557 1.01?b

0.59':í, 13.761.463 88.454 0.64?b

1,76% 1.372.546 23.761 1,73%

n.a.
■ - n.a.

20.99?-n 36.318.595 7.123.250 i9,ól?4

34.84% 35.821.140 10.751.129 30.01%

27.98% 1 1.854.223 3.427.588 28.91?b

n.a. 1.764.410 271.324 15.3S?b

n.a
-

- n.a.

0,00?ó 2.550.243
- 0,00?b

0.16% 939.456 1.080 0.11?b

7.20? í. 60.848.934 4.301.641 7,01%

3.77?o 9.310.628 310.085 3.33%

7,3 l?b 82.001.532 5.115.124 6.24?b

7A6% 45.789.530 2.754.796 6.02?b

7,80? b 51.058.423 1.781.545 3.49%

5.08% 176.323.000 1.135.432 0,64?b

4.72%
- - n.a.

0.52?b
- - n.a.

0,86?b -

n.a

6.63% 616.025.109 37.938.96! 6.16?b

21 Eventos subsequentes

A data deste Relatório, nào ocorreram eventos subsequentes a serem divulgados.



22 Noimas contabilísticas recentemente emitidas

As nornias contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em vigor e que a Sociedade
aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras, são as seguintes:

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (emitida eni 2009 e alterada em 2010,2013 e 2014)

A IFRS 9 foi adoptada pelo Regulamento da Comissão Européia n.*^ 2067/2016, de 22 de Novembro de 2016
(definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data de início do primeiro exercício financeiro que
começa em ou após de 1 de Janeiro de 2018).

A IFRS 9 (2009) introduziu novos requisitos para a classificação e mensuração de ativos financeiros. A IFRS
9 (2010) introduziu requisitos adicionais relacionados com passivos financeiros. A IFRS 9 (2013) introduziu
a metodologia da cobertura. A IFRS 9 (2014) procedeu a alterações limitadas à classificação e mensuração
contidas na IFRS 9 e novos requisitos para lidar com a imparidade de ativos financeiros.
Os requisitos da IFRS 9 representam uma mudança significativa dos actuais requisitos previstos na IAS 39, no
que respeita aos ativos financeiros. A nonna contém três categorias de mensuração de ativos financeiros: custo
amortizado, justo valor por contrapartida em outro rendimento integral (OCI) e justo valor por contrapartida
em resultados. Um ativo financeiro será mensurado ao custo amortizado caso seja detido no âmbito do modelo
de negócio cujo objectivo é deter o ativo por fonna a receber os fluxos de caixa contratuais e os termos dos
seus fluxos de caixa dão lugar a recebimentos, em datas especificadas, relacionadas apenas com o montante
nominal e juro em vigor. Se o instrumento de dívida for detido no âmbito de um modelo de negócio que tanto
capte os fluxos de caixa contratuais do instrumento como capte por vendas, a mensuração será ao justo valor
com a contrapartida em outro rendimento integral (OCI), mantendo-se o rendimento de juros a afectar os
resultados.

Para um investimento em instrumentos de capital próprio que não seja detido para negociação, a nonna pennite
uma eleição irrevogável, no reconhecimento inicial, numa base individual por cada ativo, de apresentação das
alterações de justo valor em OCI. Nenhuma desta quantia reconhecida em OCI será reclassificada para
resultados em qualquer data futura. No entanto, dividendos gerados, por tais investimentos, são reconhecidos
em resultados em vez de OCI, a não ser que claramente representem uma recuperação parcial do custo do
investimento.

Nas restantes situações, quer os casos em que os ativos financeiros sejam detidos no âmbito de um modelo de
negócio de trading. quer outros instrumentos que não tenham apenas o propósito de receberjuro e amortização
de capital, são mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados.

Nesta situação incluem-se igualmente investimentos em instrumentos de capital próprio, os quais a entidade
não designe a apresentação das alterações do justo valor em OCI, sendo assim mensurados ao justo valor com
as alterações reconhecidas em resultados.

A nonna exige que derivados embutidos em contratos cujo contrato base seja um ativo financeiro, abrangido
pelo âmbito de aplicação da norma, não sejam separados; ao invés, o instrumento financeiro híbrido é aferido
na íntegra e, verificando-se os derivados embutidos, terão de ser mensurados ao justo valor através de
resultados.

A nonna elimina as categorias actualmente existentes na IAS 39 de "detido até à maturidade", "disponível
para venda" e "contas a receber e pagar".
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A IFRS 9 (2010) introduz um novo requisito aplicável a passivos financeiros designados ao justo valor, por
opção, passando a impor a separação da componente de alteração de justo valor que seja atribuível ao risco de
crédito da entidade e a sua apresentação em OCI, ao invés de resultados. Com excepção desta alteração, a IFRS
9 na sua generalidade transpõe as orientações de classificação e mensuração, previstas na IAS 39 para passivos
financeiros, sem alterações substanciais.

A IFRS 9 (2013) introduziu novos requisitos para a contabilidade de cobertura que alinlia esta de forma mais
próxima com a gestão de risco. Os requisitos também estabelecem uma maior abordagem de princípios à
contabilidade de cobertura resolvendo alguns pontos fracos contidos no modelo de cobertura da IAS 39.

A IFRS 9 (2014) estabelece um novo modelo de imparidade baseado em "perdas esperadas" que substituirá o
actual modelo baseado em "perdas incorridas" previsto na IAS 39.

Assim, o evento de perda não mais necessita de vir a ser verificado antes de se constituir uma imparidade. Este
novo modelo pretende acelerar o reconhecimento de perdas por via de imparidade aplicável aos instrumentos
de dívida detidos, cuja mensuração seja ao custo amortizado ou ao justo valor por contrapartida em OCI.
No caso de o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado significativamente desde o seu
reconhecimento inicial, o ativo financeiro gerará uma imparidade acumulada igual à expectativa de perda que
se estime poder ocorrer nos próximos 12 meses.
No caso de o risco de crédito tiver aumentado significativamente, o ativo financeiro gerará uma imparidade
acumulada igual à expectativa de perda que se estime poder ocorrer até à respectiva maturidade, aumentando
assim a quantia de imparidade reconhecida.

Uma vez verificando-se o evento de perda (o que actualmente se designa por "prova objectiva de imparidade"),
a imparidade acumulada é afecta directamente ao instrumento em causa, ficando o seu tratamento contabiiístico
similar ao previsto na IAS 39, incluindo o tratamento do respectivo juro.

A IFRS 9 será aplicável em ou após 1 de Janeiro de 2018.

IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes

O lASB, emitiu, em 28 de Maio de 2014, a nonna IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes. A IFRS 15 foi
adoptada pelo Regulamento da Comissão Européia n." 1905/2016, de 22 de Setembro de 2016. Com aplicação
obrigatória em exercícios que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2018.

A sua adopção antecipada é permitida. Esta norma revoga as normas IAS 11 - Contratos de construção, IAS
18 - Rédito, IFRIC 13 - Programas de Fidelidade do Cliente, IFRIC 15 - Acordos para a Construção de Imóveis,
IFRIC 18 - Transferências de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 Rédito - Transacções de Troca Directa
Envolvendo Serviços de Publicidade.

A IFRS 15 determina um modelo baseado em 5 passos de análise por fonna a determinar quando o rédito deve
ser reconliecido e qual o montante. O modelo especifica que o rédito deve ser reconliecido quando uma
entidade transfere bens ou serviços ao cliente, mensurado pelo montante que a entidade espera ter direito a
receber. Dependendo do cumprimento de alguns critérios, o rédito é reconhecido:

i) No momento preciso, quando o controlo dos bens ou serviços é transferido para o cliente; ou
ii) Ao longo do período, na medida em que retracta a performance da entidade.

Não foram apurados impactos significativos nas demonstrações financeiras relativos à adopção da IFRS 15.
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IFRIC 22 - Transaccões eni moeda estrangeira e contraprestacão de adiantamentos

Foi emitida em 8 de Dezembro de 2016 a interpretação IFRlC 22, com data de aplicação obrigatória para
exercícios que se iniciem em ou após l de Janeiro de 2018.

A nova IFRIC 22 vem definir que, tendo existido adiantamentos em moeda estrangeira para efeitos de
aquisição de ativos, suporte de gastos ou geração de rendimentos, ao aplicar os parágrafos 21 a 22 da IAS 21,
a data considerada de transacção para efeitos da detenninação da taxa de câmbio a utilizar no reconhecimento
do ativo, gasto ou rendimento (ou parte dele) inerente é a data em que a entidade reconhece inicialmente o
ativo ou passivo não monetário resultante do pagamento ou recebimento do adiantamento na moeda estrangeira
(ou havendo múltiplos adiantamentos, as taxas que vigorarem em cada adiantamento).

A Sociedade não registou alterações significativas na adopçào da presente interpretação.

Outras alterações

• Em 20 de Junho de 2016 e aplicável aos exercícios que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2018,
alterações à IFRS 2 - Classificação e Mensuração de transacções com pagamentos baseados em acções.

• Em S de Dezembro de 2016 e aplicável aos exercícios que se iniciam em, ou após 1 de Janeiro de 2018,
alterações à IAS 40 - Transferência de propriedades de investimento clarificando o momento em que a
entidade deve transferir propriedades em construção ou desenvolvimento de, ou para, propriedades de
investimento quando ocoira alteração no uso de tais propriedades que seja suportado por evidência (além do
listado no parágrafo 57 da IAS 40)

• Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, emitidos pelo lASB em 8 de Dezembro de 2016 introduzem

alterações, com data efectiva de aplicação para exercícios que se iniciem em, ou após, 1 de Julho de 2018 às
normas IFRS 1 (eliminação da excepção de curto prazo para aplicantes das IFRS pela primeira vez) e IAS 28
(mensuração de uma associada oujoint venture aojusto valor).

A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas demonstrações financeiras.

A Sociedade decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes normas e/ou interpretações,

adoptadas pela União

IFRS 16 - Locações

O lASB, emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a nonna IFRS 16 - Locações, de aplicação obrigatória em períodos
que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2019. A sua adopçào antecipada é pennitida desde que adoptada
igualmente a IFRS 15. Esta norma revoga a nonna IAS 17 - Locações.

De acordo com a IFRS 16, o locatário passa a aplicar um modelo único de contabilização de locações, deixando
de se classificar as locações como operacionais ou financeiras.

O locatário deve reconhecer todas as locações no balanço no início do contracto, reconhecendo:
• Um ativo de direito de uso (RoU), o qual representa o seu direito de usar o ativo subjacente durante o período
do contracto; e,
• Um passivo de locação correspondente aos pagamentos a efectuar até ao final do contracto.

A adopçào da IFRS 16 terá ainda impactos na demonstração dos resultados, passando a ser reconhecidas
separadamente depreciações do RoU ejuros associados ao passivo da locação, em vez das rendas actualinente
reconliecidas na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos.



A IFRS 16 permite ao locatário optar por não aplicar o referido modelo contabiiístico para:
• Locações com um prazo de locação até 12 meses que não contenliam uma opção de compra; e
• Locações de ativos de baixo valor (valor indicativo de 5.000 Euros).

A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas demonstrações financeiras.

IFRIC 23 — Incerteza sobre tratamento fiscal de Imposto sobre rendimentos

Foi emitida em 7 de Junho de 2017 uma interpretação sobre como lidar, coniabilisticamente. com incertezas
sobre o tratamento fiscal de impostos sobre o rendimento, especialmente quando a legislação fiscal impõe que
seja feito um pagamento às Autoridades no âmbito de uma disputa fiscal e a entidade tenciona recorrer do
entendimento em questão que levou a fazer tal pagamento.

A interpretação veio definir que o pagamento pode ser considerado um ativo de imposto, caso seja relativo a
impostos sobre o rendimento, nos tennos da IAS 12 aplicando-se o critério da probabilidade definido pela
norma quanto ao desfecho favorável em favor da entidade sobre a matéria de disputa em causa.

Nesse contexto a entidade pode utilizar o método do montante mais provável ou, caso a resolução possa ditar
intervalos de valores em causa, utilizar o método do valor esperado.

A IFRIC 23 foi aplicada pelo Regulamento EU 201 S/l 595 da Comissão de 23 de Outubro, sendo de aplicação
obrigatória, para os exercícios que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2019 podendo ser adoptada
antecipadamente.

A Sociedade não espera que ocorra alterações significativas na adopção da presente interpretação.

Características de oré-pagamento com compensação negativa (alteração à IFRS 9L

Ativos financeiros que contenham características de pré-pagamento com compensação negativa podem agora
ser mensurados ao custo amortizado ou ao justo valor através de rendimento integral (OCI) se cumprirem os
critérios relevantes da IFRS 9. O lASB clarificou igualmente que a IFRS 9 exige aos preparadores o recálculo
do custo amortizado da modificação de passivos financeiros pelo desconto dos fluxos de caixa contratuais
usando a taxa de juro efectiva original (EIR) sendo reconliecida qualquer ajustamento por via de resultados do
período (alinhando o procedimento já exigido para os ativos financeiros). Esta alteração foi adoptada pelo
Regulamento EU 2018/498 da Comissão sendo de implementação obrigatória para os exercícios que se iniciem
em ou após 1 de Janeiro de 2019, com adoptação antecipada permitida.

A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação desta alteração nas suas demonstrações financeiras.

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para a Sociedade

Os menioramentos do ciclo 2015-2017, emitidos pelo lASB em 12 de Dezembro de 2017 introduzem
alterações, com data efectiva para exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019. às nonnas IFRS
3 (remensuração da participação anteriormente detida como operação conjunta quando obtém controlo sobre
o negócio), IFRS 11 (não remensuração da participação anteriormente detida na operação conjunta quando
obtém controlo conjunto sobre o negócio), IAS 12 (contabilização de todas as conseqüências fiscais do
pagamento de dividendos de forma consistente), IAS 23 (tratamento como empréstimos geral qualquer
empréstimo originalmente efectuado para desenvolver um ativo quando este se toma apto para utilização ou
venda).
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Outras alterações efectuaclas pelo lASB cuja entrada em vigor se espera venha a ser em, ou após 1 de Janeiro
de 2019:

• Interesses de longo prazo em Associadas e Empreendimentos conjuntos (Alteração à IAS 28 emitida em 12
de Outubro de 2017) clarificando a interacção com a aplicação do modelo de imparidade previsto na IFRS 9;
• Alterações, cortes ou liquidações do Plano (alterações à IAS 19, emitidas em 7 de Fevereiro de 2018) onde
é clarificado que na contabilização de alterações, cortes ou liquidações de um plano de benefícios definidos a
empresa deve usar pressupostos actuariais actualizados para detemiinar os custos dos serviços passados e a
taxa de juro líquida do exercício. O efeito do asset ceiling não é tomado em consideração para o cálculo do
ganlio e perda na liquidação do plano e é lidado separadamente no outro rendimento integral (OCl);
• Alterações à definição de Negócio (alteração á IFRS 3. emitida em 22 de Outubro de 2018);
• Alterações à definição de Materialidade (Alterações à IAS I e à IAS 8, emitidas em 31 de Outubro de 2018)
A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação desta alteração nas suas demonstrações financeiras.

23 Análise detalhada das operações

Seguidamente são apresentadas em detalhe cada uma das operações.

A Demonstração dos Resultados, o Balanço e a Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada uma das operações
são apresentados nas páginas seguintes.



Hefesto STC, S.A.

Demansltação de Resultados

para o período lindo em3l ck Deeembro ik 201S

/'í/.VÍJrfVi ̂ xi Fi/rci

S06-01 S06-02 S0«^ S06-04 S06-05
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Juros ê reriidiinerucij similares

Juros e encaivos smulates
37 733

(151 :31)

155 646

(151 l«i)

355.965

(312 33o)

545 271

(313 456)

224 643

(122 467)

ÍSO.0O5

(129 587)

9I5.SS5 673 573 167.ol4

(935)

138.474

(5.953)

1 701 .840 I.70105O

(óOO |05)

I.IOI 864

Maryeni llnanceira (113.408) 4 447 43 620 251 815 102 17f. 50 508 0)5.885 675 573 166 679 132.52) ].114 871

Resuliados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao jusio
valor airaves de resultados

Gostos gerais a Jrnmistíaiivos

Outros resultados de expioraçõo

(134473)

(270 122)

(94 voO)

ÍS P60)

(133 2oS)

(1S42I4)

(28 681)

(3.718)

(521 123)

(370.717)

(97 KW)

lló lOo)

(5)9 777)

429 620

(101 0.83)

(18 208)

(226 422)

165 670

(32.006)

(4.831)

(228 126)

(333.775)

(107 533)

(12 406)

(2S9.9SS)

(27 251)

(20 815)

(138)

(294 643)

(900 6og)

(45.428)

(144)

(94.496)

(III Ó60)

(19 751)

(4 155)

(02.266)

(15.681)

(33.3:7)

(3.376)

(1.266 502)

(623.089)

(264 625)

(.34.190)

(t.270iiSO)

(1 OÜ4.74S)

(321 052)

Total de proveitos / (custos) operactonais (50S.524) (351 881) (1 014.050) (20O 538) (07 580) (681.840) (338 102) (1 240.0(3) (230 051) (140 650) (2 188.406) (2 633 822)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 022.022 347 434 970 42! (22.277) (4 5S7) 622 332 (577 603) 567 340 63 372 17 129 1.073 535
Resultado antes de tmposios

- •
- - - - . .

,

imp^ostos sobre lucros - . . . —

J.i do exercício . . . .

o TÉCNICO OFICUL DE CONTAS

Í&ío Pâíj ser lido cora js fio'3! anexas ás deirjjnstracôes fi nanceiras

O CONSELHO DE ADMINISTR.AÇÀO

54



Hefesto STC. S.A.

Demons1rn<ão de Resultados

para o período rindoeinSI de Dezembro de 201S

S06-0A S07-0Í SIl-OI SU-02 Áurea I Sub-total

20IS 20J7 2018 2017 2018 3017 2018 2017 3018 2017 2018 2017

Juros e rendimentos similares Jis.Qia 316 144 641.360 576 929 1  120051 1 005 69e 773 43o 594 74') 1 854 963 t 777 088 6 406 5S3 5.972 656

Juros e encargos simJares (2-12 610) (253 557) (78011) (85 454) (24 3(ió) (23 7bl)
- -

(7.033 500) (7.123.250) (3 556.305) (8 089217)

Margem íuunoeira 13 2'^5 62 :'.87 562 449 488 475 1.005.875 981.935 773.426 594.740 (5.768 538) (5.346.103) (3 i4°.632) (2 1 1656!)

Resultados de servidos e conmsões (3J0.73S) (.339.755) (578.31?) (584.538) (1.1)89.120) (1.093 339) (137 717) (113870) (337 o07) (373 361) (3 73(1093) (3 773 743)

Resultados de aciívo; e passivos ao susto

valor através de resiilLidos
(646 W) 645 391 (1 389 398) 1  185 73! 543 515 139.3(17 319425 (1 134.076) 5.131.644 7.0S3.990 3.535.193 6 968.495

Gastos gerais adiumistralivos (IOS.3S3) (170.238) (1 I8 5:?I (iS3 77Sj (178.724) (87.603) (157 409) (103.711) (316713) (416 746) ll 044 383) (1 293 138)

Ouiios resultados de exploragão (10.30'j) (13.S37) (33.529) (14 836) 502 (95) 50! 65 (53 667) (4<i 176) (125 693) (113 831)

Total de proveitos / (custos) operacionais (i 096.3431 115.561 (2.114.760) 41.32.579 (733.827) (991.730) 34.803 (1.350 592) 4 533.567 6 348 807 (1 564 974) 1.790.803

Reversãi? / ipeidasi unparidade do credito 1 023 1)47 (.178 148) 1 552 320 (891 '154) (373 048) 9 795 (797.339) 755.853 1 234.971 (903 645) 3.714.596 335.758

Resultado antes de impostos
- - - - - - - - - -

Impostos sobre lucros . . . . . . . . . . . .

Resultado do exercício . . . . . . . . . . . .

O TÉCNICO OFICUL DE CONTAS

y^íXk y^zeíaj Pata ;■«! iido com ot. notas anexas ás den»nstiai;õ«s Qnonceicas

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Hefesto STC, S.A.

Oemonstrafão ik Rejulladus

para u período fíndo emJI de Deeembiti de 20IS

JuíPí e rendimeraoj similajvs

Juros e ewaivos 5Üiu!dres

Margem financeira

RejuHados de ierviçoi e ccnussões
Resuliados de aciivos e passivo?, ao justo
valor através de resultados

Ga.>tos gerais admínistraiivos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / {custos) operjcioaiis

Reversão / Iperdas) Lmpandade do eredilo

Resultado artes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do e scrcicio

74Ó.371 (6S5 305) (575 919) 577 81 1 963 093 432 «75 2ÓI 191 (I5n.9'30) 2 149 142 (1 t>0I.S99)

Aurca 2 \Tnny Swift Agora Tempte Sub-toia!
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

I Ó64 ]M7

(1248IJ 394)

1 903 182

(10 75M:0)

4 302 637

(2 6411530)

5 456.3Q0

(3 427.588)

4 037 8S3

(65.327)

2 9ii 1.656

(271 324)

614 066 i  153.106 1 249911 1 505 784 18.365 787

(23.74" 456)

18 872.774

(22 539 "sj.
(I08IO2S7) (8.347.047) 1 752.107 2.028.802 3 972 556 2 630.332 614 b66 l 133.106 1 249 91 1 1 505.784 (5.376 669) (3 666 484)

(271.721) (411 459) (1.295.001) (1.783 840) (953.072) (649 718) (188.419, (27! 250) (199.313) (226 366) (Ó.Ó3S 279, (7 115 37o)
10Ó37 565 l(J.400.°46 201 338 (1 185.621) (3 731 9o4) (1 967 699) (590 422) (o9l 796) 12.952.448) 904.468 6 899.202 14 428 793

(25o 846)

(39 082)

(41(1 033)

(40.112)

(405 '^02)

324 037

(521 213)

884.061

(249 927)

(óSo)

(438 148)

(7.742)

(142.438)

45 422

(126 336)

I(i7 275

(212 534)

(.34.758)

(253 881)

(28 106)

(2312029)

169.241

(3.041 739)

790 555
100o9O|ó 0 533.342 (1 176 188) (2 606.613) (4 935 649) (3 063 307) (875 857) (982.107, (3.39'5.053) 39p 1 15 (I.SSI.SÜ5) 5 l.'»68 235

ll 401 7491

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

exoíS Para ser lido com as notas ane>ais as denivnstraçdf! financeiras

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Hefesto STC, S.A.

Dcnwmiratão d« Resultados

para o período findo ein JI de Dezembro de 20IS

Inipoilos. sobre lucros

Resuiudo do evercicio

Zeus Oiãon Salira Bridaj Dz SEC 11 Sub-tolnl

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Jurc'3 e rendinienios siiruiares

Juros e ervargos similares

7Ó2.3Ó5

(Ó3Ó)

756 4oS

(i.OSÚ)

9.470.322

(3 301 084)

10315.313

(4.301 641)

4.303.185

(228 631)

3.2C4 123

(310 085)

10.708.879

(4 222 572)

4.281.969

(5 115 124)

5 433.631

(24Úd.8:I)

lO.ssi.ius

(2 754 796)

4° 1144.169

(33 902 199)

48.311 725

(35 021.984)

Margem financeira 761.730 755 388 6 16«238 0 013 672 4 074 554 2 8-^14 03S 6 486.307 (833 125) 3 026 810 S 126 252 15 141.970 13.289 741

Resultados de serv iços e comissões

Resultados de aclivos e passivos ao justo

valor aaavé; de resultados

Gastos gerais ailministraiivos

Outros resultados de esplorafõo

(15.1 3''7)

(003.204)

(IS2 80!)

(15o SÓ4)

(6.37.046)

(313532)

(1.031)

(1.470 305)

837.355

(1.S0;'3I4)

|316 154)

(1.73S592)

(7.770 775)

(1

(155 492)

(920.125)

(2 155 717)

(984.337)

(5.9381

(765.7oO)

(6 730.347)

(1.042.123)

(95.039)

(2.057.113)

114 050

(I.673.2S-SJ

(IS5.569)

(862.893)

10 850 360

(1 103.979)

517.818

(820.943)

M 1 o64

(661.296)

143 782

(28.416)

5 243 505

(426.389)

(15.159,

(I2.lj60.362)

5 203 956

(7.616.66o)

(194.638)

(Iú6o7901)

15 584.520

(7 868 761)

1.046 702

Total de proveitos ' icurtos) operacionais c'o2) (1.114.423) (2.752 01.3) (11.540 358) (4.066 117) (S633.26Q1 (3 801.315) 9.341.336 (1 226.793) 4.773 541 (14.667.710) (2.105.440)

Reversão / (perdas! imparidade do credito 177.''3: 3:.Q.035 (3 417 ::0) 5 527.186 (8 437) 5.73° 231 (2 684 9>32) (8 508211) (1 800 017) (12 899 7Q3) (474 260) (li 184 301)

Resultado ames de impostos
- - ■ ■ - - - - - - - -

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

jÂci (aAx /4ze\cLr Paca ser lido com as nc^ias oncus às dtrronstrj iôcs financciias

O CONSELHO DE ADMJIVISTRAÇAO

57



Hefesto STC, S.A.

Demonstração de Resultados

para o período findo eru31 de Dezembro de 2018

Resultado do exercício

ímomün/cscpnsi'': cm

Arrow I Évora Arrow l( Guinchü ^'acht Total Operações

2018 2017 2018 2017 2018 2UI8 2018 2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares
I4J35.Ò04

(3.383.449)

7.157.055

íl.781.545)

13.662.970

(6.715.691)

3.605.976

(1.135.432)

10.413.779

(1.617.502)

1.592.757

(658.659)

1.410.468

(365.972)

90.459.647

(46.643.472)

59.074.756

(37.938.961)
Margem financeira 10.952.055 5.375.510 6.947.279 2.470.544 8.796.277 934.098 1.044.496 43.816.175 21.135.795

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo
valor através de resultados

(3.023.1 15)

1.343.109

(1.639.131)

(2.681.883)

(4.224.585)

8.314.988

(560.455)

(1.514.017)

(1.792.532)

(148.450)

(178.557)

(554.421)

(391.172)

(441.036)

(21.670.323)

13.718.146

(12.867.487)

11.188.620

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração
(2.922.391)

(9.944)

(974.063)

(483)

(2.I96.I94)

(220.534)

(384.287)

(11.785)

(215.965) (107.048) (212.288) (13.270.552)

(425.116)

(9.227.1 II)

1.034.434

Total de proveitos / (custos) operacionais (4.612.341) (5.295.560) 1.673.675 (2.470.544) (2.156.947) (840.026) (1.044.496) (>1.647.845) (9.S71.544)

(1 1.264.251)
Reversão / (perdas) imparidade do crédito (6.339.714) (79.950) (8.620.954) . (6.639.330) (94.072) (22.168.330)

Resultado antes de impostos
-

-
-

-
- -

- ■ -

O TÉCNICO OFfCIAL DE CONTAS

CSe-icL /d^zidcxs
Para ser lido com as nolas anexas às demonstrações financeiras
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•lí/n»

Disponibilidjdss em insuruiçõe: de credito

Aplic^Cves em inslituifòes de crédito

Credito j dieniei

Ativo: intan^veiÃ

Ativos finjnoeiros jojusto valor através de resultados

Outros ativos

Total do Ativo

Plissiio

Outros emprestimiis

Tirulos de divida emitidos

Passivos por impostos conerles

Oütroí passtvos financeiros

Passivos 1'iiwiceiros ao justo valor através de resultados

ÚJtios passivos

Total do Passivo

Cdflial Próprif

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do e.vercicio

Total do Capital Propiio

Total do Capital Propno e Passivo

Hefesto STC,S.A.

Balançu em 3t de Oerembro de 2018

iTtfretvf fiii E"rv'

S06-OI S06-02 SOb-OJ S06-04 S06-0S Sul>-Totsii

201R 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

ó.;(i>i .'S05S 50 OW . 09.569 166.656 50 UOO 50.000 70 135 107.137 245.913 361 851

l 2S2.:.7à 720 281 1.964.252 1.841.921 604.798 924.540 228 697 839 242 "■gi SIS 349.073 4 372.845 4 675 957

2;<3 óijS 42 273 233 977 423 748 75 47! 122 303 1 16 028 113.797 26.562 100 162 681 646 816.783

1 518 W 800.612 2.24S 229 2 270.669 749 833 i 213.999 394.725 1.003.030 389.222 566.272 5.3ÜÜ.404 5.854.591

1 :i2 í-17 790 994 2 225 807 2 217 890 738 oOÓ 1  180 485 382.70J 965 448 372 5d5 542 439 4.932 119 5.097.256

30O.04Ó 9618 22 422 52 779 11 232 33 514 11 031 37 591 [6 657 23 833 3eS 285 157 335

1 518 390 800 612 2 218 229 2 270 669 740 «its 1 213 990 304 725 1.003 039 '89 222 5o6 272 5 300 404 5 854 591

270.122 379 717

-

Ilü5.670) 333.775 27 251 QfiO rj9S 111.669 15 681 623 089 1.250.154

270 122 379.717
- (165.o70) 333.775 27 25! 900.698 111.609 13.681 623.089 1.250.154

1 788 512 SiiOói: 2 627.946 2 270.669 584 163 1 547.774 42! 976 1 903.737 500.891 581 053 5 923 493 7.104 745

O TÉCNICO OFICLAL DE CONTAS

Para ser lido com as notas anexas as demonsnaçòes financeiras

O CONSELHO DE ADMÜ-llSTRAÇÃO
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Hefesto STC, S.A.

Bnlanço em 31 de Dezembro de 2018

O TÉCNICO OnClAL DE CONTAS

íSelc-

506-06 S074J1 sn-of SI1-U2 Áurea 1
2018 2017 2018 2017 201.8 2017 2018 2017 2018 2017

AC/ix»

Disponibilidades em instituições de crédito

Apiicaçõe? em instituições de crédito
193 <519 I37.U34 296 474 371 097 II071S 10: 896 45.789 45.789 200.000 200 000 1.092 813 1 218.667

Crédito a clientes

Ativos intançüveis
1 690 S90 1.3199.14 24S1.718 1 587.130 842 238 1.252.746 142 3 S6 992.751 3 516 852 4 2U« 80° 13.046 929 14.037.327

Ativos financeiros ao justo valot através de resultados
_

■

-

- • - -

Úiiiros tiiivof. 128 758 327 912 225 902 124 670 188.542 172.152 41 174 57 934 246.983 2.135 091

17 391.085

Total do Ativo 2.013 567 1 784.890 3 0ij4.184 2 082 S97 I.I4I 498 1.527.794 229.349 1 096 474 3 963 835 5.044.439

Ouirtis empréstimos

Títulos de divida emmdos

Passivos por imposios eotrentes

1.907.444 1.720.81 1 2.951.588 I 999 265 797 345 1.316 654 212.371 l 064.667 3 917 025 4.966 086 14 807.892 [6 76.4.739

Outros passivos financeuos . ■

-

- ■ - -

Passivos financeiros aoju»to valot através de lesulradoí _
■

■
-

- - ■

Outros passivos 16 I2.t 64 079 52 596 «3.632 344 153 211.140 16 978 3! S07 46 810 78.353
Total do Passivo 2 013.507 1.7.84 S90 3.004 184 2 082.897 I 141 49$ 1.527 794 :;9.349 1 096.474 3.963 335 5.044.439

Capital

Piestaçôe; acessórias de capital _ . ■

"

- • • -

Reservas e resultados transiladc^s . "

■
-

- - -

P.esiillado do exercício

Total do Capitjl Piópno

646."07 (648 391) 1.389 398
- (543.5151 1189 :ú7j (319.428) . (5.13! 644)

"

(3 335 193)
646.907 (MS 391) 1.389 398

■
(543 515) (189.207) (319.428) - (5.131 (344) .

(3 .335.1C3)
Total do Capitai Prcpno e Passivo 3.660 474 1  136 499 4 393.5S2 2.0S2 897 597.983 1 338 537 (90.079) 1 096 474 (1 167.309) 5.044 439 12317.644 17 803 MÍ

o CONSELHO DE AD\nNlSTRACÀO

Para te: lido com a^ notas anexas os dem^ínstracões fiiurKeiras
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Hefesto STC, S.A.

Balanço em 31 üe Dezembro de 2018
j rxptrísoí fHi Fum%l

Mnny Swin Agora Tempie

2018 2017 2018 2017 2018 2017 201S 2017 2018 2017 2018 2017

Disponibilidades em instituiçüe; de crédito

Aplicações eni insliltiiçòes de credito

Credito a clientes

Ativos tntançiveis

Ativos rmanceiros ao justo valor através de resultados

Outros ativos

zm.m

.'.0Ü2 3JS

Jdrieü

200 000

.t.o.U 243

445 001

400 000

4.405.35O

i 3.36 464

400.000

6 736.687

1 017 717

200 OCX)

4.680 ii5

i 266 242

200 OfiO

4.505.061

367 631

50.000

897.361

47 109

437.028

768.920

117786

189 314

2 052.600

269.172

(66 333

860 290

133 427

2 (32.(27

23 084.602

4.760.695

2.622 078

30.842.557

4.816.053

Total do Ativo 3.52S951 4 579 244 ó.l4t.S23 3 754 404 6 148 357 5.072 692 994 370 1.323.743 2 511.086 1.160 (00 34 977 424 38 281 268

/*assri'0

Outros empieitimos

Tituloj de divida emitidos

Passivos por impostos conenles

Clutios passivijs rimnceiros

Passivos tlnanceiros ao Justo valor através de resultados

Outios passivo»

3 W1 O?-!

07.917

4 532 8S2

46.302

5 29t 404

850.41VI

7 950 l64

804.240

5 9(3 542

234.S15

4 950 644

121.848

982 055

12.315

1  147 145

176.598

2 458 128

52 958

1 035 352

124 748

32 914 055

2 úo3 369

36 381 12o

( 900 142

Toial do Passivo 3 528 95t 4 570 244 6 141 623 8 754 404 6 148 357 5 072 692 994.370 i 323 743 2.51 1 086 l.Í6O.lO0 34 977.424 33.281 268

Capiul Próprio

Capilai

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

P^suludo do exercício (10 637.565)

■

i20t 3.18) t  135 621 3 73! 964 1.9is7 699 590 422

-

2 952 448

•

(6 899 262) 3 565 876

Total do Capital Proprio (lu 637.505) - (201.338) 1.135.621 3.731.964 1.967 699 590.422 - 2 952 448 - (6 399 262) 3 5oS 876

Tola! do Capital Proprio e Passivo (7 tü8 614) 4 579 244 5 940 485 9 9401.>25 9.SS0 321 7.040.391 1.584.792 1.323.743 5.463.534 1.160.100 23.078.162 4( 347 (44

OTECNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Para ser lido com as notas anexas às demonstraíões fironeeiras
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Aliiv

Di;-pon]bi1idade3 em Tiutitui^òes de ccédiio
Aplicaíòes em iniiiiuiçôes de ciediio

Crédito □ clientes
Ativoi mtanj|j\eis
Ativos tltunceiros ao justo vjlor através de lesuliados
Outros ativos

Total do Ativo

Pafshv

Outro? empréstimos
Títulos de divida emitidos
Passivos por impor-tos correntes
Outros passivos fiivinceiios
Passivos Tinancenos ao justo valor através de resultados
Outros passivos

Türal do Passivo

Cupitul Próprio
Capital
Prestações acessórias de eapital
Rerervas e resultados transitados
Resultado do esercício

Total do Capital Piopno

Total do Capital Própno e Passivo

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

GÁci /^^eCccJ

Hefesto STC, S.A.

Balaufoem Jl de Dezembro de 2018

Zeus Oríon Safira

S í r* r.t\ fò/.w

Badajoz SECn
2017

Sub-Total

49.839 47 wS I.>567 076 2 446.904 50.000 . 400 000 2.415 307 400.000 1 658.451

2018

4 999.042

2017

9.190 348

1.791 817 i 6SI 447 38 173 172 5.1.424 265 9 093 503 10 172.593 44 424.556 68417853 2b 090 429 38 941.377 147.657.079 203 480.072

80 lóf. 121.63 r> 650.736 727 159 528 176 665.953 2 430.647 1 467.043 673 08 5 333 177
l o:i.S22 ).S50.t9l 40.700 984 56 598.328 9 Ó7fi.679 10 838 546 47.255 203 72 30u 203 27 169.114 40 933 OOS

1 898.944 1.830 700 40 S->A 795 56 258.325 9 529.308 10613 505 47.004 427 71.281 380 27018.719 40610.330 158 930248 216.975 366

22 878 19 991 226 189 340 003 141 371 225 041 250.776 1 013.823 150 395 32'' 675 2.854 978
1 921.822 1 850 Í?1 4o 790 934 56 598.328 9 670.679 10 838 546 47.255 203 72 300.203 27 169.114 40 933 005

603 2o4

-

(837 355)

-

2 155.717

-

(114 ã5t>j

■

ri 11 664)

-

(5 203.956)
Ó03 2Õ4 (837 355)

-

2 155.717
- (114 65o) (II I ÓÍ4) (5.203.956)

2.525 nS6 1 850.6"! 39 953.629 56 598 323 11.826 396 10S3S.546 47 140 547 72.300 203 27.057.450 40 933 005 156 58 ( 270 224.367 9(7

O CONSELHO DE .ADMINISTRAÇÃO

Para ser lido eom as notas anexas as demonstiafòes fi nanceiras
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Hefesto STC, S.A.

Balanço em 31 de Dezembro de 20IS

Arroiv I Évora .Arrow II Güinclio ^'acht Total

2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.875.932 1.440.181 13.SS8.797 >3.439.791 300 000 3.366.283 50.000 24.480.054 20 070 320

Aplicações em instituições de crédito - - - - - -
- -

-

Crédito a clientes 42.892 059 52.638 122 1 14.790.887 166.570.070 32 714 325 122.863 572 40 852.439 501.770.361 422 688.264

Ativos intangíveis - - - - - - - - -

Ativos financeiros ao justo valor através de resullados - - 3.719.376 5.830.000 -- 885.000 - 4.604.376 5.830.000

Outros ativos 757 513 33S 43*5 2.266.410 5 079.618 1 724 183 1.438.584 3.049.722 18.365.517 13.549.678

Total do Ativo 45.525.504 54.416 742 134.665.470 186.919.479 34.738.508 128.553.439 43.952.161 549.220.308 462.138 262

Pfíssiw

Outros empréstimos - - - - - - - - -

Títulos de dívida emitidos 44.833.35S 53 805 351 129.918.613 178 972 449 34.499 534 I27 3I3 0SÜ 43.307 008 538 801.841 449 753.166

Passivos por impostos correntes - - - - - - - - -

Outros passivos financeiros - - - - - - - - -

Passivos financeiros ao juslo vaíor airavés de resullados - - 3.719.376 5.830.000 - 885.000 - 4.604.376 5.830.000

Outros passivos t.92 146 61 1 391 1.027.481 2 117.030 238 974 355.359 645.153 5.814.091 6.555.096

Total do Passivo 45.525 504 54.416.742 134.665.470 186.919.479 34.738.508 128.553.439 43.952.16! 549.220.308 462. J 38.262

Capital Próprio

Capital ■ ■ - ■ - ■ ■ - ■

Prestações acessórias de capital - -
-

- - - - -
-

Reservas e resultados transitados - -
- - - - - - -

Resultado do exercício (1.343.109)
-

(8.314.988)
- - - -

(14.862.053) 3.565.876

Total do Capitai Próprio (1.343.109) - (8.314.988) - - - - (14.862.053) 3.565.876

Total do Capital Próprio e Passivo 44.182 3^5 54.416.742 126.350.482 186.919.479 34.738.508 128.553.439 43.952.161 534.358.255 465.704.138

o TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Para ser lido com as notas anexas ás demonstrações financeiras
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Hefesto STC, S.A.

Deiuonslraçào dos Fiados de Colxo

porj u período findo em 31 de Dezembro de 2018

Activ idadrs operacionais

Outros teeebjmera>:is''(pagamentps) relativos á acrividade
operacioiul

Recebimentos '(paganiemosl de impostos

FhlXPS (JkIX OMl Ii/uJcS flpt WC/Olt.HC

Aclívidades de investimento

Recebimentos respeilontei a

Ctédiici a clientes

Juros e rendirtienios similares

Tulíll /fect

Pastameiitos respeitanies a:

Aquisição de Caneira de Crédiio

Toiiíl l/l" /'ivjjir/t/enrot

/•/u.tt'1 J,is iJiliviJjJes l/t" iiiwslinienio

Xctividades de financiamento

Recebimentos lespeiuntet a:

Tiiulos de divida eiruiidos

Aumentos de capital, prestações suplementares e prêmios
de emissão

rclj/ile /?t'i.vA//ni"/if.>>

Pjçamentos respeit-uttes a

Títulos de dmda emitidos

Juros e encargos similares

roul Jc Fiigamciiios

f-/ií>in i/iií iaVí ivdU/es Jc fin-jMinmr^mc

Variação da çai.va e seus equiialentes
Cai.ia e seus equivalentes no inicio do penodo

Caiw e seus equiialenies no tim do periodu

Disponibilidades em insiituições de ctedito

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

'sxcxs-

(J1.84«)

3S0S3

(16 490)

IISJ 1241

(Ip9.e2ij)

(169 020)

14 979

23.079

(270 804)

(413 272)

(20.C729)

(189 737)

(275 374)

(122 80J)

(450 5831

(l-'0 35U)

(609 9(34) (367 417) (280 321)

(i 657)

(130.655)

(6 322)

(1 437 403)

(537.732)

(1 177 SS5)

(479 533)

(634 136) (303.466) (393 677) (589.933) (009 904) (357 417) (232.473) (136 977) (1.975.195) (1.657418)

(6S4.I36J (393 466) (398 (.77) {539.938) (609.904) (307417) (232 478) (i3o977) (1 975 195) (1.657.418)

>0.0U0 (50 000)

50 0iX)

(07.087)

166 656

59 527

107 (29 50 OiJU 501100

(37.002)

107.].17

53.031

54 056

(115 9.48)

361 851

77.587

284 :o4

50 009
-

69.560 160.656 SCi.OOfi 50.000 70 135 107.137 245 913 361 851

50.000
-

69 5o9 160.656 50 000 50 0Ü0 70 (55 107.137 245 913 361.351

Pam SCI lidu comas ratas ancus ás denonstratôcs linirneiras

SO6.41I SO6-02 S06-03 S06-04 SUO-Of

2018 2017 2018 2017 2018 2017 20(8 2017 2018 2017 2018

(120 039)

(9.273)

(170 795)

(5717)

(452.772)

(17 147)

(787 877)

(Í3 106)

(2.42 606)

(5.541)

(372 734)

((0 454)

(3.47 434)

(1.399)

(346 3CM)

932

(38 662)

(4.297)

(240 717)

(3 684)

(l.ISi 573)

(37 657)

(1.2(9 ->30)

(1 918 427)

(34.979)

(1 955.406)

1 98e 352

(129312) (174.512) (469.919) (805 983) (238 207) (383 188) (333 833) (345 322) (42 959) (244 401)

59 730

37 733

i i?
1

848 Cl90

355 965

604.178

545.271

315 154

224 643

343.558

189 095

32.852

915 385

39.160

Ó7J.573

(20 32)

I676I4

295.985

1.43.474

1 376 647

i 701 840
97 463 359111 1.204 055 1 149449 539 797 1 032 653 948 737 712 739 238 435 434.459 3.078 437

■

-

97 463 359.111 l 2(34 055 l  149.449 539 707 1.032.653 948 737 712.7J9 283435 434 459 3.078 437 .4 688.411
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Hefesto STC, S.A.

Demon$1ra(üo dci$ Ftutos de Cai«a

parj Cl períudo findos em 31 de Dezembro de 20IS

S06-06 SO7-0I SI i-oi SI 1-02 Auren 1 Sut^Total

2(1J8 2017 20IS 2017 2018 2017 201S 2017 2018 2itl7 21)18 2017

Aclividades operacionais

Outros recebimtrac^sTpapmentc-s) rsiaiivos á aciivndade
operacional

(232 202) (7J0 942) (825 242) (783.1811 (1 1.50 703) (1 014 Oió) (292 48!) (2!ó OOl) (184 429) (727 185) (3.91D.63Ü) (5 3SO.S02)

Recebimentos /(pipamemos) de impostos (lou2c>) (9 Jt3) (32.438) (11.059) (Io) (23o) (2!2) (33) (56 543) (53 04!) (142.942) (108.831)

Flu.xoi t/js acliiiJiiJcs cpcmcioiiiiii (298 228) (740 375) (857 730) (794 240) (1 150719) (1 014 352) (292 o93) (216034) (240 972) (780 226) (4 059.572) (5 498.633)

Acliv idades de investimenlo

Recebimentos lespeilanics a

Credito a cliemes of: 0^2 1 243 805 657.732 1.014 7i)ó 3S 460 29 043 53 136 35.262 ! 926 928 3 044 4d8 4 7iM 905 7 353 636

Juros e tendinienlos sinulares 316 144 641.360 576 929 1  120.08! l.iX)5 696 772 426 594 740 ! 8.54 962 i 777 088 6 406 583 5 972 656

Tol.il í't (vírnii-irros PdS.COo 1 559 949 1 2'>9i:i'=2 1 591 635 1  158 54! 1 034.739 825 562 630 0Ü2 3.781.890 4 821.550 11.111.578 13.326.292

Pjjjimentos i^speitanies a'

Aquisivâo de Caneira de Crédiro - ■ ■ ■ - • - - - - - -

Tolal ilc yu^jniciitoi . . . - - - - - - - -

fliíXfX t/j< aKiiviJnJtx l/c' iiiu\'iiiiuiil'> 9Ó8006 1 554 049 1.299 092 1.591.635 1.158.541 1 034 739 825 5r.2 530 0i:i2 3 78! 890 4 821 556 1 I I1 1 57.8 13 326 292

Actividades de rinoncinnienlo

RecebiiiKiuos cespeilonks a

Tilulos de divida eniilidos

Aumenioj de cupnal. presuvões suplementares e pienuo-;

de emissão

7í'm/ tic fíi whmiaiws

Pjjamenios respeiiames a

T nulos de divida emiudos (369 837) (70! 3')4) (436 1 14) (741.242) . - (532.869) (413 968) - - (2.776 283) (3 034 489)

Juros e encargos similares (243 056) (254 840) (Tu 87!) (90.716) - - - -

(3 540 918) (4 041 330) (4.401 577) (4 R6d4|9)

ToijI Je PiJi'j/jic'/7/os (612803) (956.234) (515.985) (831.958) . - (532 869) (413 968) (3.540 9 IR) (4 041 330) (7.177 860) (7.900.908)

Fluxai liuò acimJuíks JíJii:üikiiuii':iiui (612 893) (956 2.54) (515.985) (831.95?) - -
(532 869) (413 968) (3.540 918) (4.041 330) (7.177 SbO) (7 900.908)

VariaçJo da cai.'va e seus equivalerues ;.o 885 (136 6cO) (74 d23) (34 5b3) 7 822 20.387 - - - - (.125 854) (73 249)

C.uxa e seus equívalemes no inicio do período 137.034 273 o94 371.097 405 660 102.896 82 509 45 789 45.789 200.1)00 2(10.001) 1.218.667 1.291.916

Caixa e seus equivalentes no ílm do período 193.919 137 034 296 474 371.097 110.718 102 S'.jó 45 7S9 45 789 200.(X)0 200 000 1 092 8(3 1 218 667

Disponibilidades em irciiruiçOes de crédito 193 919 137 034 296 474 371.097 11C>.7I8 102.896 4 5 789 45 789 Jf-O.OOO 21)0 000 1 092 813 1.218.667

O TÉCNICO OFICUL DE CONTAS

PdT] lido com 01 nom^ oncsas iá deniorcátrivôcs liuncciraú
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Hefesto STC, S.A.

Drmonslra^ão Jos Fluvos de C:iun
parn o período lindo em 31 de Dezembro de 2U18

Aclividades operacionais

Outros lecebimenioiiYpjgamenios) relaiivos á acuvidade
opemciotul

Recebimentos /(pa^-jinemos) de impostos

Fliixijs Ju.i uíWiJijJt:s ofí^rucioiuiií

AclK'idades de inv eslimenio

Recebimentos respeiianies a.

Crédito a clientes

Juros e lendimenios similares

Toliil Hi\vhiinc'nios

Pagamentos respeiraniet a.

Aquisição de Carteira de Crédito

Jí 1'agiimeiilOi

rinros Jjs MivhijiKi Jc imvsiinunio

Aclit idades de íinanriameato

Recebimentos respeiiames j'

Títulos de divida emitidos

Aumentos de capitai, prestações suplementares e prêmios
de eirdssJo

Td/j/ lii' Ríxv/iiiiifiilo^

Pdgamenioa rerpeiianíes a.

Títulos de divida emitidos

Juros e encaiuos similares

ToliSl Jc' PagMMIIM

F/nxof Jus oiTn;i/ui/er de/injiiaumeiila

Vonaçào da caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no inicio do período

Caixd e seus equivalentes no fim du penodo

Disponibilidades em instituições de credito

(2 9l4t^77l Í4.J35.IM)

(2 417.453)

(2 ó«0 498)

(3.153 643)

(3 4o2 625)

(2 421.542)

(4I3.0SI)

li 761 266)

(190.141)

(755 513) (665 426) (l 529 672) (2.138 651) (9.900.463)

(10409.803)

(10 753.475)

(2.914 677) (4 335.165) (5.097 951) (6.616 271) 12 834.513) (1 951 415) (755 513) (665.426) (1.529 672) (2.138 651) (20310 2o6l (23 607 836)
(2.914 6771 (4 335)05) (5 017 15!) (661o.27i) (2S34.593J (1 951415) (755.513) (665 426) (i.521.672) (2 138 651)

200 oon 2(10000 400 000 400.(100 200 000 20O.OOO

(387.028)

437.028

386 7(r9

50319

22.131

166 383

60 515

105 Sb8

(489.151)

2 622 078

373.175

2 248 103
200.000 200 noo 400 0'.i0 41:10 00i3 2U0 000 200 000 SOOiiO 437 028 189.314 166 383 2.132 127
200 (Xiú 200.1/10 400 000 400 000 2(113.(00 200.000 50 (lOij 437.028 Í803I4 166 383 2 132.127 2.622.078

Áurea 1 \3any Snifl Agora Temple
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

(387.062)

(40.644)

(eSO 7(iO)

(44 850)

(1.044 1 15)

(5 180)

(1 896.531)

(12.885)

11.990 776)

(553)

(1.154 846)

(i 306)

(377.434)

(1 606)

(210.417)

(104)

(6(5416)

(38 724)

(338 242)

(24.479)

(8 331.433)

(230.449)

(9720618)

(192.455)
(427.706) (725 550) (1 050 015) (t 909416) (1.991 329) (1 156.152) (379.040) (210601) (654.140) (412 721)

1.678 276

1 664 107

3 157 533

1.90?.182

1 754.168

4 393 878

3 006 274

5.459 413

788 039

4 037.883

205 911

2901.656

131 522

616 003

125 135

1.137 60(

956.832

1 249.91 1

1  191 477

1 505 784

10.013 832

18 368 365

15 019.966

3 342 333 5 O0O.715 6 143.046 8.525 687 4 825.922 3 107 567 747 525 1.262.736 2 2(:i6 743 2 6i7 261 28.38"' 117 33 930.258

■ - -
.

(85.374)
-

- ■
- - - - . . (85 374)

3.342 383 5 060 715 6 148 046 8 525 687 4.32512: 3 107.567 747.525 1.262 736 2 206.743 2 611 SS7 28 382 197 33.814 884

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

í&icx Â^<[OLT Para ter lido com as notas ane\ : dcraonstrações financeiras

66



Hefesto STC, S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o perindo findo em 31 de Dezembro de 2UI8

Zeus Orion Safira Badajoz SECII Sut^Tofal

:oi8 2017 201ft :0Í7 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Aclividades operacionais

Outros re<ebimenioi'(pjyamentü5) relativos á actividade
i:>pecacion.d

Recebimentos/(pasameriioside impostos

(2<5I :03j

(S30)

(5r>2 020)

(3 670)

(3 278 2741

(348.491 1

(3.411.706)

(110 784)

(l.S50.8e3)

(5.4281

li.798.649)

(88.0131

(5 ;44.5Ü0)

(.403.121)

)3..MS:(i4)

(123.324)

(1 775 450)

(30.795)

(467 588)

(12 877)

(20 771 723)

(1.069.12.1)

(19 218 785)

(537.131)

riiíuii Jji aíiivii/jJtS apcruíiiiiwi (fOS.oiJõ) (3.6;6.765) (3.5:8.4001 (I.SSb :91) (1.880 6641 (5 647.621) (5441 528) (1 855 245) (480 465) (21 840 846) (19 755 9161

Aetividndes de itit eslimenlo

Recebimentos respeilantes a

Credito a clientes

Juros e rendimentos sinulates

67.56;

762 ?65

95.2M

756 46S

11 Sò3 S74

<1470 322

14 681 519

10315313

1 071 652

4 303 185

1  33S

3 204 123

21 303 305

10 703 879

7 645 009

4 28) 960

11.050.931

5 433 63)

11 831.705

10 88! 048

55 346.156

49.046.747

50 575.748

48 319.243

Toul fo ivAmnut/.ií s:^ 027 SSI 632 21 304 196 24 996 332 5 374.837 4.420.458 32.0)7.184 11.927.008 16.484.562 22.712 753 104.J92.go3 98 894 991

Pitiamemos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito (63 672.875) (63 753 249)

Total de Tagameiiloí - - - - - - - - - (o3.672.8751 - (03.758.249)

fliLtos Jjx Oíii\ iJaJei i/c inveslinientn 8;tio:7 S5I 632 21 3W |ri6 24 <100 S32 5 374.837 4.426.453 32.017.184 11.927.0(18 )b.4S4.562 (40.960 122) 104. J92 9(13 35 135 742

Actit idades de llnnnclanienlo

Recebimentos lespeiiàriei J

Tiiulcri de di\ida emitidos

Aumentus de capitai, prestações supiemertares e prêmios

de emissão

ImjI Jc hcivhniciiios

Paçtainentos respeiiaines a

Títulos dê divida emitidos

iuios e encaipos similares

T"l'il l/l' riigauiaitas

Fliíxos i/j< ncliiiihiJcs Jt: fliuiwhiiKiiM

Vanação da cai.xa e seus equivalentes

Cai'\a e seus equivalentes no inicio do periodo

Caixa e seus equivalentes no ilm do periodo

Disponibilidade^ em instituições de orédilo

(535 019) (361 323) (15017 677) (24 432 4971 (3.233 835) (2 289 7041 (24 220 7761 (2.472 683) (13.51! 4951 ■ (66.424.2o5) I40.3i:i9.68:i

(635) (1.189, (3.i:-9.5?2) (4 133 849) (229 71!) (309 915) (q 164 094) (5 029 8441 (2.375.273) (2 690 492) (20 319.098) (25.019 650)

(535.654) (362 512) (18 157 259) (28 566 34ol (3.468.54o) (2.599.6191 (28 384.8701 (7 5':i;.527) (15 886 768) (2.690 4921 (80 743 3631 (ti5 329 3321

(535.654) (362 512) (18 157 259) (28.566.3461 (3.408.546) (:.5996i9, (28 384.870) (7 502 527) (l5S8g 7681 43 O"') 038 (86 743 3631 ([9.539 802)

2 231 (16 5261 (479 828) (7 098 0(M) 50 000 (59 825) (2 015 307) 982 953 (1 25S45I1 1.658.451 (4.191 306) (4.158 97c-)

47 603 64.134 2.446.904 9.544.903
-

59 325 2 415307 1 432 354 i 658 451 ■ 9.190.348 13 349.324

49539 47.608 1.9d7.076 2 446 904 50 000 - 400 000 2.415.307 400.000 ; 658 451 4 999.042 9.190.348

49339 47.603 1.967.076 2 446 "04 50.0U0 . 4U0.CIÜ0 2.415.307 400.(100 1 t>5S451 4 999.042 9 190 348

O TÉCNICO OFICIAL DE COFíTAS

ÀzGxaJ Para ser lido com as notas anexas as demonstrações fininceiras
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Hefesto STC, S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período ilndo em 31 de Dezembro de 2018

inic-r-Jo-Uii cxfrt-ísos cni EurosI

Arrow I Évora Arrow II Guincho Vacht Total

2018 2017 2018 2017 2Ü18 2018 2018 2018 2017
Aclividades operacionais

Outros recebimemosApaganienlos') relativos á actividade
operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(6.2S7.352)

(6.418)

(2 357.808)

17.083

(4 686.956)

(230.699)

(3.926.922)

7.808

(3.497.326)

3,620

(1.368.939)

109

(3 008.029) (39.620.325)

(1.302511)

(25.503 515)

(512 240)
Fluxos düs aclividades operacionais

Actividades de investimento

(6.293 770J (2.340.725) (4 917.655) (3.919.114) (3.493.706) (1.368.830) (3 008.029) (40 922.836) (26.015.755)

Recebimentos respeitanles a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

3.406 350

14.355.504

1.941 856

7.157.055

41.047.605

13.662.970

5 477.777

3.605.976

6.183 704

10.413 779

42.356

1.592.757

1.332.739

1.410.468

107.358.910

90.462.225

57.995 381

59.082.274
Totai Recebiiiienios 17.741 854 9.09S.9II 54.710.575 9 083.753 16.597.483 1 635.113 2.743 207 197.821 135 117.077.655

Papemos respeitantes a-

Aquisição de Carteira de Crédito
-

(54.659 928)
- (172.047.848) (45.537.359) (123.000.000) (42.185.178) (210.722.537) (290.466.025)

Total de Pagaiiieinos
■ (54.659.928)

-
(.172.047.848) (45.537.359) (123 OOÜ.OOO.) (42.185.178) (210.722.537) (290 466.025)

FIilxos das aclividades de invesiimenro 17.741.S54 (45.561 017) 54 710.575 (162 964.095) (28.939 876) (121.364.887) (39.44! 971) (12.901.402) (173 388.370)
Activiüades de financiamento

Recebimentos respeitantes a.

Titulos de divida emitidos

Aumentos de capilal. prestações suplementares e prêmios
de emissão -

51.058.423

-

176.323.000 34.290.658 126.100.000 42.500.000 202.890.658 273.170.953

Total de Recebintenros
-

51 058 423
■ 176 323.(JOO 34 290.658 126.100.000 42 500.000 202.890.658 273.170.953

Pagamentos respeitantes a.

Títulos de divida emitidos

Juros e encargos similares
(7.678 992)

(3.333.341) (.1.716.500)

(41 951.600)

(3.392 314) ; (1.557.076)

- ■ (1 16 054.857)

(28.601.829)

(40.309 682)

(26.736.150)
Toial de Pagamentos (11.012.333) (1.716.500) (45 343.914)

■ (1 557.076) -
- (144 656.686) (67.045.832)

Flitvos das actn idades definanciamenio (11.012 333) 49.341 923 (45 343.914) 176.323.000 32.733.582 126 100.000 42.500 000 58 233.972 206.125.121

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no inicio do período
435.751

1.440.181

1.440 JSl 4.449.006

9.439.791

9.439.79] 300 000 3.566.283 50.000 4.409.734

20 070.320

6 720.996

13.349 324
Caixa e seus equivalenles no fim do período 1.875 932 1 440.181 13.888.797 9.439 791 300.000 3.36Ó.2S3 50 000 24 480.054 20.070.320

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

(qAíx. À^ot
Para ser lido com a< nolas anex.is às demonstiaíúes financeiras

O C^SRHO D^D^ISTR^ÃO

O  '



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1 Operação 06-01

A 16 de Maio de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "06-01'' - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários e de empréstimos a pequenas e médias empresas originados pelo Banco
Millennium BCP, S.A., Banco Espírito Santo, S.A., Banco Popular, S.A. e Banco Santander Totta, S.A. no
montante de Euros 16 2S0 293 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches:
Euros 12 349 181 Sênior Notes, Euros 4 116 393 Júnior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas
obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos con^espondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzira uma insuficiência de fundos para liquidação do capital ejuros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - 06-01 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017:

Demonstração de Resultados

para o período fíndo em31 de Dezembro de 2018

(montantes expressos em Euros)

06-01

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 37.733 155.646
Juros e encargos similares 1.1 (151.231) (151.199)

Margem financeira 1.1 (1 13.498) 4.447

Resultados de serviços e comissões 1.2 (134.473) (135.268)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3de resultados (270.122) (184.214)

Gastos gerais administrativos 1.4 (94.969) (28.681)
Outros resultados de exploração 1.5 (S.960) (3.718)

Total de proveitos / (custos) operacionais (508.524) (351.881)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 622.022 347.434

Resultado antes de impostos
- -

Impostos sobre lucros
- -

Resultado do exercício
-

-

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(Dioiilaiilfs expressos eni Eiiros)

06-01

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7

l.S

1.9

6.209

1.2S2.573

229.608

1.518.390

38.058

720.281

42.273

800.612

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capitai Próprio

1.10

1.11

1.212.347

306.043

1.518.390

790.994

9.618

800.612

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 1.518.390 800.612

Contas e.vtrapatrimoníais (nota 1.12)

Para ser lido com as notas ane.xas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(inonliuiWs eKpivssús em Eiirosl

06-01

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
operacional (120.039) (170.795)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (9.273) (3.717)

Fluxos das actividades operacionais (129.312) (174.512)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares
59.730

37.733

203.465

155.646

Total Recebimentos
97.463 359.111

Fluxos das actividades de investimento
97.463 359.111

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares
- (16.496)

(153.124)

Total de Pagamentos
- (169.620)

Fluxos das actividades de financiamento
- (169.620)

Variação da caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do período

(31.849)

38.058

14.979

23.079

Caixa e seus equivalentes no fim do período
6.209 38.058

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 6.209 38.058

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta nibrica é apresentada como segue:

Jitms e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

1.2. Resultados de ser\'iços e comissões

Esta nibrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agent bankfee

Comissões bancárias

{iiionfaníes expressos ein Eiiros)

Ü6-01

2018 2017

37.733 155.646

(151.231) (151.199)

(1I3.49SJ 4.447

(montantes t■xpressos cm Eitros)

06-01

2018 2017

(115.954) (116.689)

(18.500) (18.500)
(19) (79)

(134.473) (135.268)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

Prejuí-os de aciivos epassivosJhianceiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados

(monlantes expressos cm EiirosJ

(270.122)

06-01

2018 20X7

(270.122) (184.214)

(184.214)

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconliecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiionianifs expressos em Eiiros)

06-01

2018 2017

Imobiliárias (76.835) (8.672)

Audltfee (6.691) (6.869)

Contencioso e notariado (3.071) (2.478)

Advogados e solicitadores (2.S29) (3.877)

Conservações e reparações (566) (86)

Avaliações (522) (3.665)

Honorários (276) (935)

Certificados energéticos (259)
-

Seguros (250) (I.I38)

Outros (3.670) (961)

(94.969) (28.681)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos dc exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros resultados dc exploração

liiionianies expressos em Eiiros)

06-01

2018

314

(9.274)

(S.960)

2017

(3.718)

(3.718)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inomaiiies expressos em Eiirosl

Impa/ idade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

06-01

2018 2017

(254.394) (12.145)

876.416 359.579

622.022 347.434

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incomdas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta nibrica é apresentada como segue:

(monlinues expressos em EiirosJ

Depósitos à ordem

Citihank Europe (VK Brandi)

Cash resen'e

06-01

2018 2017

6.209 20.976

17.082

6.309 38.058

(y
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Crédito a clientes

Esta mbrica é apresentada como segue:

(niontaiíies expressos em Eiiros)

Crédito íêncido

Iinparidade

06-01

2018 2017

3.857.485 3.916.844

(2.574.912) (3.196.563)

1.282.573 720.281

A rubrica Crédito a clientes - 06-01 regista o valor dos créditos adquiiúdos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 16 280 293, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(moiilaiiles aprcssos cm Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Fina!

2006 16.280.293 (208.939) 89.150 - 16.160.504

2007 16.160.504 (1.146.454) 377.340 - 15.391.390

2008 15.391.390 (2.317.576) 8.933 (748.210) 12.334.537

2009 12.334.537 (1.1 18.038) 5.995 (23.966) 11.198.528

2010 11.198.528 (1.102.152) 4.218 (100.455) 10.000.139

2011 10.000.139 (1.103.636) 49.433 (410.074) 8.535.862

2012 8.535.S62 (591.378) 7.297 (636.941) 7.314.840

2013 7.314.840 (1.079.888) 21.810 (914.099) 5.342.663

2014 5.342.663 (408.728) 47.463 (11 1.052) 4.870.346

2015 4.870.346 (349.576) 6.658 30.316 4.557.744

2016 4.557.744 (350.096) - (75.313) 4.132.335

2017 4.132.335 (203.465) -
(12.026) 3.916.844

2018 3.916.844 (59.730) - 371 3.857.485

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconltecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que e.xcedem o valor de aquisição inicial.



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os nioviinentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue;
(iiioiilaiitcs expressos em Eiiros)

06-01

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em I de Janeiro (3.196.563J (3.556.023)
Dotações do e.Kercicio (254.394) (P 145)
Reversões do exercício 876.416 359.579
(Reposiçòes)/UtilizaçÕes de imparidade (371) 1 026

(2.574.912) (3.196.563)

A análise da njbnca de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue;

(inonlantes expressos em Eiiros)

06-01

2018 2017

Prazo indeterminado 3.857.4S5 3.916.S44

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (no/i performing loam) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como sesue;

inioiitaiires expressos em Eiiros)

Empresas

Outros créditos

Particulares

Crédito à habitação

06-01

2018 2017

2.504.929 2.507.IS9

1.352.556 1.409.655

3.S57.4S5 3.916.844
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiioiiiaiites expn-siox aii Eiiros)

Devedores

Outros devedores

Despesas Capitalizáveis

Despesas com custo diferido

06-01

2018 2017

11.058 31.774

208.885 660

9.665 9.839

229.608 42.273

A mbrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a colleciions de créditos ainda nào
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de tituiarização

Juros periodificados

Outros

(monhvitcs expressos em Eiiros)

06-01

2018

1.312.347

2017

13.022.537 13.022.537

214.480 63.249

(12.024.670) (12.294.792)

790.994

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência )/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação temiinasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Outubro de 2019.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de tituiarizaçâo entretanto ocorridas são analisados como
segue:

fmonluiitcs expressos em Etiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2006 16.465.575 - 16.465.575

2007 16.465.575 - 16.465.575

2008 16.465.575 (998.280) 15.467.295

2009 15.467.295 (417.795) 15.049.500

2010 15.049.500 (673.407) 14.376.093

2011 14.376.093 (335.917) 14.040.176

2012 14.040.176 (422.688) 13.617.488

2013 13.617.488 (305.231) 13.312.257

2014 13.312.257 (68.202) 13.244.055

2015 13.244.055 (1.793) 13.242.262

2016 13.242.262 (203.229) 13.039.033

2017 13.039.033 (16.496) 13.022.537

2018 13.022.537
- 13.022.537

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

exprt-Sioíem Emosl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Ta.\a de Juro

Periodicidade

pagamento

juros
06-01

Scnior Noccs

Jiiiiior Notes

12.349.181

4.116.394

S.906.143

4.116.394

16-niai-06

16-mai-06

0I-ou(-18

01-out-lS

EUR 3M + Spread 21'ó

EUR 3M + Spread 2'.''ó
T rinieslral

T riniestral

16.465.575 13.022.537

As caracteristicas das emissões vi\ as a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(liioiiliinles expiíisos em Eurcs/

V^alor

nominal

Valor de

balanço
Data de

Emissão

Maturidade

legai
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-01

Sênior Notes

Júnior Notes

12 349 181

4 116 394

8 906 143

4 116 394

I6-mai-06

I6-mai-06

Ol-out-18

Ol-out-lS

EUR 3M + Spread 2%

EUR 3M + Spread 2%
Trimestral

Trimestral

16 465 575 13 022 537

80ií



Análise detalhada das operações (continuação)

Outros passivos

Esta nibrica é apresentada eomo segue:
(nionliinles expressos em Euros)

06-01

2018 2017

Credores

Wlii testar

Outros credores

20

300.014

104

3.371

300.034 3.475

Outros custos a pagar

Contas diversas

6.009 5.829

314

306.043 9.618

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operaçào.

Contas extrapatrirnoniais

(iiioiiiniilcs expressos em Eiiros)

06-01

2018 2017

Garantias reais 3.972.000 3.117.000
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

2 Operação 06-02

A 16 de Maio de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "06-02" — esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários e de empréstimos a pequenas e médias empresas originados pelo Banco
Santander Totta, S.A. no montante de Euros 77 486 S33 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas
divididas em 2 tranches: Euros 54 860 449 Sênior Notes, Euros 15 030 260 Júnior Notes, sendo as mesmas
emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivametite pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - 06-02 regista o valor contabilístico das obrigações de tituiarização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 201S e2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo eni31 de Dezembro de 2018

(iiionlaiiles expressos cm Etn os)

06-02

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 355.965 545.271

Juros e encargos similares I.l (312.336) (313.456)

Margem financeira I.l 43.629 231.815

Resultados de serviços e comissões 1.2 (521.123) (519.777)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados
1.3 (379.717) 429.620

Gastos gerais administrativos 1.4 (97.104) (101.083)

Outros resultados de exploração 1.5 (16.106) (18.298)

Total de proveitos / (custos) operacionais (1.014.050) (209.538)

Reversão / (perdas) imparídade do crédito 1.6 970.421 (22.277)

Resultado antes de impostos -
-

Impostos sobre lucros - -

Resultado do exercício
-

-

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Notas

1.7

l.S

1.9

(iiionrunies expressos em Eiuvs)

06-02

2018

50.000

1.964.252

233.977

2.248.229

2017

1.841.921

428.748

2.270.669

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.10

1.11

2.225.807

22.422

2.248.229

2.217.890

52.779

2.270.669

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercicio

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoníaís (nota 1.12)

2.248.229 2.270.669

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(nnvilanies expressos em Eiirosl

06-02

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentosApagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(452.772)

(17.147)

(787.877)

(18.106)

FliLxos das actividades operacionais (469.919) (805.983)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

848.090

355.965

604.178

545.271

Total Recebimentos 1.204.055 1.149.449

Fluxos das actividades de investimento 1.204.055 1.149.449

Actividades de rinanciameiito

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

(270.864)

(413.272)

(203.729)

(189.737)

Total de Pagamentos (684.136) (393.466)

FliLxos das actividades de financiamento (684.136) (393.466)

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

50.000 (50.000)

50.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 50.000 -

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 50.000 -

Para ser lido comas notas anexas às denranstrações financeiras
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Análise detalhada das operações (continuação)

Margem financeira

Esta nibrica é apresentada como segue:

{wonlmues expressos em Eiiros)

06-02

20t8 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito
355.965 545.271

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos t312.336) (313.456)

Margem financeira 43.629 231.S15

Resultados de serviços e comissões

Esta iubrica é apresentada como segue;

Unonuvucsirxpressus cm Eiiros)

06-02

2018 2017

Semços e comissões pagas

Ser\'icingfee r5l0.353) (504.990)
Agem bankfee (10.417) (14.583)
Comissões bancárias (353) (204)

(521.123) (519.777)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:
Inionloiiies expressos em Eiiivs)

06-02

2018 2017

Lucros de acíivos e passivosfinanceiros

ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganltos em operações financeiras

Prejuhos de activos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados

429.620

(379.717)

(379.717) 429.620

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no e.\ercício. da insutlciéncia/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
{montniiies expressos cm Eiiros)

06-02

2018 2017

Imobiliárias (3S.699) (30.426)

Advogados e solicitadores (13.181) (9.S31)

Contencioso e notariado (7.874) (6.103)

Audit fee (6.691) (6.869)

Conservações e reparações (5.953) (16.005)

Avaliações (4.502) (2.974)

Condomínios (3.895) (13.087)

Honorários (3.877) (5.976)

Seguros (1.767) (2.280)

Certificados energéticos (1.307) (1.961)

Outros (9.358) (5.571)

(97.104) (101.083)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Ouíros proveitos cie exploração

Outros

Outros custos de exploração

Inpostos

Outros resultados de exploração

1.6. Iinparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparhiade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(moiiiiiiUís expressos em Eitros)

06-02

2018 2017

500
-

(16.606) (18.298)

(16.106) (18.298)

(moiitanies«.•xpressos aii Eiiros)

06-02

2018 2017

(1.207.538) (461.910)

2.177.959 439.633

970.421 (22.277)

A rubrica Impai idade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Cash reserve

(moniunhis expressos cm Etiros)

06-02

2018 2017

50.000

50.000

1.8. Crédito a clientes

Esta nibrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Imparidade

(moiiiaiiics expressos ein Euros)

06-02

2018 2017

9.221.335 10.059.223

(7.257.083) (S.217.302)

1.964.252 1.841.921

89



23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - 06-02 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
tituiarizaçâo, no montante de Euros 77 486 833, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos,
das devoluções de créditos e das perdas por imparidade registadas, sendo acrescido dos montantes de despesas
capitalizáveis e das recompras. Os valores são analisados como segue:

fPioni.inicst\xp't i

Ano Saldo inicial Recebimentos Devolução
de créditos

Recompras
Despesas (Utilizações)/

Saldo Final

2Ú06 77.48(3.833 (3.545.3751 .
. 34,436 (2.546) 73.973.348

20fi7 73.973.34S (4 470.814) (6.979,444) 1.049.391 24.282 (1.785) 03 594.978
200S 6.3.594,978 (9.167.713) (I I.792)

- 18.416 (488.680) 53.045.209
2009 53.945.2uo lS.637.3i:iO)

- 58.978 (143.193) 45.223.694
2010 45.223.694 (8.Í43.SS0)

• - 1 13.314 (355.096) 36 838.032
2011 36.838.032 (7.822.250)

- - 35.933 (2.427.403) 26.624.312
2012 26.624,312 (4,778.770)

- 99.247 (1.283.930) 20.660.859
2013 20,660.859 (3.838.6)2)

- 57,354 (364.063) 16.515.538
2014 16.515.538 (2.657.154)

- - 102.620 (1.075.0771 I2..8.85.927
2015 12.SS5.927 (1.144.517)

- - 226.122 (37.094) II.930.438
2016 11.930.438 (1.251.550)

. 556 153.504 10.832,948
2017 10.832.Ú48 (609.070)

- . 4 892 (169.547) 10.059 223
201S 10.059.223 (848.090)

-

- 10.202 9,221.335

A nibrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(moiiianles expressos cm Euros)

06-02

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do e.xercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

2018 2017

(S.2I7.302) (S.364.572)

(1.207.53SJ (461.910)

2.177.959 439.633

(10.202) 169.547

(7.257.083) (8.217.302)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

{i/ioiiiaiiies v.\prx:ssos cm Euros)

Prazo indeterminado

Superior a cinco anos

06-02

2018 2017

9.100.229 9.938.1 17

121.106 121.106

9.221.335 10.059.223

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da nibrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(monltinics expressos em Euros)

Empresas

Outros créditos

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Particulares

Crédito à habitação

Crédito ao consumo

06-02

2018 2017

225.95S 225.958

155.722 158.302

12.610 12.800

394.290 397.060

8.223.988 9.059.106

603.057 603.057

S.827.045 9.662.163

9.221.335 10.059.223
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiioritanics expressos ein Enrns)

Devedores

Wlii testar

Outros devedores

Despesas com custo diferido

06-02

2018 2017

1.443

103.035 300.463

103.035 301.906

130.942 126.842

233.977 428.74S

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

I.IO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

fmuiiiaiites expressos em Eiirns)

Empréstimos obrigadonistas

Obrigações de litularizaçâo

Juros periodificados

Outros

06-02

2018 2017

33.242.856 33.513.720

23.658 124.594

(31.040.707) (31.420.424)

2.225.807 2.217.890

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insufíciéncia)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

92



23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Setembro de 2019.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularlzaçao entretanto ocorridas sào analisados como
segue:

/'nioninnWs eypivssos em Eiiros)

Ano Saldo Iniciai Reembolsos Saldo Final

2006 69.890.709 (360.853) 69.529.856

2007 69.529.856 (1.412.908) 68.116.948

200S 68.116.948 (6.383.777) 61.733.171

2009 61.733.171 (6.060.849) 55.672.322

2010 55.672.322 (6.139.862) 49.532.460

2011 49.532.460 (7.208.21 1) 42.324.249

2012 42.324.249 (3.535.704) 38.788.545

2013 38.788.545 (2.688.481) 36.100.064

2014 36.100.064 (1.930.168) 34.169.896

2015 34.169.896 (106.214) 34.063.682

2016 34.063.682 (346.233) 33.717.449

2017 33.717.449 (203.729) 33.513.720

2018 33.513.720 (270.864) 33.242.856

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, sào apresentadas como segue:

ímtjiilnnics •:xpicssos eni Eiirosl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Pcnoülclüade

pagamento

juros

06-02

Sênior Notes 54.S6Ü.449 18.212.596 [6-iiiai-06 í)l-set-19 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Júnior Notes 15.Ü30.260 15.030.260 l6-niai-06 0l-seM9 EUR 3M + Spread 2'^o Trimestral

69.890.709 33.242.8.56

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, sào apresentadas como segue:

(nioiUiinlcs em Eiiros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-02

Scnior Notes 54 S60449 18 483 460 16-mai-06 ()l-set-i8 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Júnior Notes 15 030260 15 030 260 16-mai-06 Ol-set-18 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

69 890 7(19 33 513 720
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue;

(monlaiiles expicssos em Em os)

Credores

Whitestar

Outros credores

Seclor Público Administrativo

Outros custos a pagar

Contas diversas

06-02

2018 2017

141

4.0S6 34.537

4.227 34.537

8 548

18.187 17.194

- 500

22.422 52.779

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

(moiiiiinies expressos em Eiiros)

Garantias reais

06-02

2018 2017

7.078.750 7.370.000
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

3 Operação 06-03

A 14 de Junho de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "Oó-OS" - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários originados pelo Banco Caixa Geral de Depósitos, S.A. no montante de
Euros 22 733 728 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros
18 138 \A2 Sênior Notes, Euros4 871 815 Jw«/o/'Aòítí.y, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particulannente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos coirespondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Jmparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - 06-03 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização.
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.



23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com reteréncia a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(montaiilcs expressos em Eiiros)

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

06-03

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 224.643 189.095
Juros e encargos similares I.l (122.467) (129.587)

Margem financeira l.I 102.176 59.508

Resultados de serviços e comissões 1.2 (226.422) (228.126)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3de resultados 165.670 (333.775)

Gastos gerais adininistrativos 1.4 (32.006) (107.533)
Outros resultados de exploração 1.5 (4.831) (12.406)

Total de proveitos / (custos) operacionais (97.589) (681.840)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (4.587) 622.332

Para ser lido comas notas anex;is às demonstrações linaiiceiras



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço eni 31 de Dezembro de 2018

Notas

(iiioiilnntef' expresiús em Eiiros)

06-03

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7

1.8

1.9

69.569

604.798

75.471

749.838

166.656

924.540

122.803

1.213.999

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capitai Próprio

10

11

738.606

11.232

749.838

1.180.485

33.514

1.213.999

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capitai Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 749.838 1.213.999

Contas extrapatrlmoniais (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

i-
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(inontaiiies expressos cm Eiiros)

06-03

2018 2017

Actlvidades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
operacional (232.666) (372.734)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (5.541) (10.454)

Fluxos das ac/ividades operacionais (238.207) (383.188)

Actlvidades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes
315.154 843.558

Juros e rendimentos similares
224.643 189.095

Total Recebimentos
539.797 1.032.653

Fluxos das actlvidades de investimento
539.797 1.032.653

Actlvidades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (275.874) (459.588)
Juros e encargos similares (122.803) (130.350)

Total de Pagamentos (398.677) (589.938)

FliLxos das actlvidades de financiamento (398.677) (589.938)

Variação da caixa e seus equivalentes (97.087) 59.527
Caixa e seus equivalentes no início do período

166.656 107.129

Caixa e seus equivalentes no fim do período
69.569 166.656

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 69.569 166.656

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agem bank fee

Comissões bancárias

(ntoHtaníes expressos em Etiros)

06-03

2018 2017

224.643 189.095

(122.467) (129.587)

102.176 59.508

(niontaiiles expressos cm Eiirosl

06-03

2018 2017

(211.722) (214.335)

(14.583) (13.542)

(117) (249)

(226.422) (228.126)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;

(momaiiies expressos cm Eiiros)

06-03

2018 2017

Lucros de activos e passivos financeiros

aojusto valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosfinanceiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivosfinanceiros ao justo valor através de
resultados

165.670

(333.775.)

165.670 (333.775)

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercicio, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nionlanles expressos em Etiros)

Imobiliárias

Auditfee

Honorários

Advogados e soliciladores

Conservações e reparações

Avaliações

Certificados energéticos

Condomínios

Seguros

Contencioso e notariado

Outros

06-03

2018 2017

(16.199) (57.727)

(6.691) (6.869)

(4.676) (9.549)

(4.390) (8.907)

(1.S54) (6.306)

(1.771) (1.670)

(814) (996)

(357) (5.768)

(322) (1.502)

10.415 (5.672)

(5.347) (2.567)

(32.006) (107.533)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(nioiilnnles expressos cm Eiiros)

06-03

2018 2017

500 -

(5.331) (10.406)

- (2.000)

(4.831) (12.406)

{inoiiraiihs expressos em Enros)

06-03

2018 2017

(583.928)

579.341 622.332

(4.587) 622.332

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.



23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Ciübcmk Europe (VK Brandi)

Cash resetye

(moiiiaiUes expressos em Eiiros}

06-03

2018 2017

69.569 116.656

50.000

69.569 166.656

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íèncido

Imparidade

(nionlanles expressos cm Euros)

06-03

2018 2017

2.47S.336 2.793.369

(1.873.538) (I.868.S29)

604.798 924.540



23 Análise detalhada das operações (continuação)

A rubrica Crédito a clientes - 06-03 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào, no montante de Euros 22 733 728, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocoiridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitaiizáveis. Os valores são
analisados como segue:

imoiilaiitfs expressos em Eiirosl

.Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitaiizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2Q06 22.733.728 (471.(153) 23.701 - 22.286.376

2007 22.286.376 (1.172.619) 19.908 (5.699) 21.127.966

2008 21.127.966 (1.398.472) 16.542 (21.992) 19.724.044

2009 19.724.044 (2.844.692) 19.862 2.571 16.901.785

2010 16.901.785 1.2.943.360) 32.497 (24.073) 13.966.849

2011 13.966.849 (2.766.514) 69.560 (336.544) 10.933.351

2012 10.933.351 (1.653.732) 19.129 (165.834) 9.132.914

2013 9.132.914 (2.510.908) 114.666 (171.365) 6.565.307

2014 6.565.307 (1.458.529) 12.009 (116.045) 5.002.742

2015 5.002.742 (764.581) 7.426 (31.319) 4.214.268

2016 4.214.268 (581.999) 4.637 17 3.636.923

2017 3.636.923 (852.197) 8.639 4 2.793.369

2018 2.793.369 (315.155) -
122 2.478.336

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:
(iiionltinies expressos em Euros)

06-03

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

(1.868.829)

(583.928)

579.341

(122)

(1.S73.538)

2017

(2.491.157)

622.332

(4)

(I.S68.829)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(nioiitoriws expressos em Euros)

06-03

2018 2017

Prazo indeterminado 2.478.336 2.793.369

2.47S.336 2.793.369

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(moniniiies expressos em Euros)

06-03

2018 2017

Particulares

Crédito à habitação 2 478 336
2.793.369

(y
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta nibrica é apresentada como segue:
(monUinlcs expressos em Eiiros)

06-03

2018 2017

Outros devedores 40.328 87.103

Despesas com custo diferido 35.143

75.471

35.547

122.803

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

l.IO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue;
(iiiúiitaiites expressos em Eurus)

06-03

2018

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

.íuros periodiflcados

Outros

738.606

2017

11.991.922 12.267.796

10.307 10.642

(11.263.623) (11.097.953)

1.180.485

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiéncia)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação tenninasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Novembro de 2019.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas sáo analisados como
segue:

{nionlanics expressos em Eiiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2006 23.009.957 _ 23.009.957
2007 23.009.957

- 23.009.957

2008 23.009.957
- 23.009.957

2009 23.009.957 (1.299.086) 21.710.871

2010 21.710.871 (2.210.564) 19.500.307

201 1 19.500.307 (2.204.274) 17.296.033
2012 17.296.033 (1.144.317) 16.151.716
2013 16.151.716 (1.370.938) 14.780.778
2014 14.7S0.77S (1.288.977) 13.491.801

2015 13.491.801 (180.363) 13.31 1.438

2016 13.311.438 (584.054) 12.727.384
2017 12.727.384 (459.588) 12.267.796
2018 12.267.796 (275.874) 1 1.991.922

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 201S, são apresentadas como segue:

(nioiitijnliís expressos vm Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço
Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros
06-03

Scnior Notes

Júnior Notes

18.138.142

4.871.815

7.120.107

4.871.815

14-jun-06

14-jun-06

Ol-nov-19

OI-nov-19

EUR 3M + Spread 2%

EUR 3M + Spread 2%
Trimestral

Trimestral

23.009.957 11.991.922

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(niontanics expressos em Euros}

Valor

nominal

Valor de

balanço
Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-03

Scnior Notes

Júnior Notes

18 138 142

4871 815

7395 981

4871 815

14-jun-06

14-jun-06

Ol-nov-18

Ol-nov-18

EUR 3M + Spread 2%

EUR 3M + Spread 2%
Trimestral

Trimestral

23 009 957 12 267 796
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta nibrica é apresentada como segue:
(moiilaiUes expressos cm Euros)

06-03

2018 2017

Credores

Whitestar
- 139

Outros credores 1.174 24.830

1.174 24.969

Sector Público Administrativo 7 216

Outros custos a pagar 10.051 7.829

Contas diversas - 500

11.232 33.514

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

Contas extrapatrimoniais

(inonlnnl<;s expivssos cm EuroS)

06-03

2018 2017

Garantias reais 1.949.700 2.053.700
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
4 Operação 06-04

A 12 de Julho de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "06-04" - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos ao consumo e empréstimos a pequenas e médias empresas originados pelo Banco
Millennium BCP no montante de Euros 7 431 529 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas
divididas em 2 tranches: Euros 4 693 950 Sênior Notes, Euros 2 S16 370 Jimior Notes, sendo as mesmas
emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas particulai-mente e registadas subseqüentemente junto da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fiindos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização — 06-04 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização.
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 201S e2017:

Demonstração de Resultados

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(nioiifiinrcs expivssos ein Eiiios)

06-04

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 915.SS5 673.573

Margem financeira 1.1 915.885 673.573

Resultados de seiviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

1.2

1.3

1.4

1.5

(289.988)

(27.251)

(20.815)

(138)

(294.643)

(900.698)

(45.428)

(144)

Total de proveitos / (custos) operacionais (338.192) (1.240.913)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (577.693) 567.340

Resultado antes de impostos - -

Lnpostos sobre lucros - -

Resultado do exercício - -

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(iiioiuantes expressos em Eiims)

06-04

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito
Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capitai Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoniais (nota 1.12)

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

50.000

228.697

116.028

394.725

382.794

11.931

394.725

394.725

50.000

839.242

113.797

1.003.039

965.448

37.591

1.003.039

1.003.039

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(inontaiites expressos cm Eitros)

06-04

2018 2017

Actlvldades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(337.434)

(1.399)

(346.304)

982

Fluxos (Ias activiciades operacionais (338.833) (345.322)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

32.852

915.885

39.166

673.573

Total Recebimentos 948.737 712.739

Fluxos das actividades de investimento 948.737 712.739

Actividades de fínanclamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (609.904) (367.417)

Total de Pagamentos (609.904) (367.417)

Fluxos das actividades de financiamento (609.904) (367.417)

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no im'cio do período 50.000 50.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 50.000 50.000

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 50.000 50.000

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Análise detalhada das operações (continuação)
Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

{iiionianlcs expressos em Eiiivs)

06-04

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 915.885 673.573

Margemfinanceira 915.885 673.573

Resultados de ser\'iços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiioiiiaiiles expressos em Eiiros/

06-04

Scnúços e comissões pagas

Sen-icingfee

Agem bankfee

Comissões bancárias

2018

(27S.745)

(10.417)

(S26)

(289.988)

2017

(279.363)

(14.583)

(697)

(294.643)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

Prejuízos de iiclivos c piossivosfinanceiros
aoJusto valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivosfinanceiros aojusto valor através de

resultados

(montanles e.i:pivssos cin Euros)

06-04

2018 2017

(27.251) (900.698)

(27.251) (900.698)

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(moiuaiiles t'.r/jrc'sía< em Euros)

06-04

2018 2017

Advogados e solicitadores (14.301) (15.531)

Honorários (9.941) (15.528)

Aiidilfee (6.691) (6.869)

Avaliações (295) (101)

Certificados energéticos (228) (204)

Seguros (S) (960)

Conservações e reparações (2) (1.058)

Condomínios - (377)

Contencioso e notariado 17.021 (3.067)

Outros (6.370) (1.733)

(20.815) (45.428)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Oulros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Inpostos

Outros resultados de exploração

(montantes expressos em Eiiros)

06-04

2018 2017

500

(138) (144)

(138) (144)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(montantes expressos em Etiros)

06-04

2018 2017

(577.693) (21.573)

- 588.913

(577.693) 567.340

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fím do exercício
detenninadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibunk Europe (UK Brandi)

Cash reserve

{momanws expressos em Eiiros)

06-04

2018 2017

50.000 50.000

50.000 50.000

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Imparidade

(moiuniiles expressos em Eiiros)

06-04

2018 2017

S41.S36 861.031

(613.139) (21.789)

228.697 839.242

115



23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - 06-04 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 7 431 529, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

{mnnhtnlfs ixpmssos cmEuroK)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Devolução

dc créditos

Despesas
capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2006 7.431.529 (584.504) (18.322) - (2.103) 6.826.600
2007 6.826.600 (73.836) (293.967) - (440) 6.458.357
200S 6.45S.357 (550.736.1 (375) - (171.234) 5.736.012
2009 5.736.012 (381.672) (6.380)

- (232.388) 5.115.572
2010 5.115.572 (196.697)

- - (60.633) 4.858.242
2011 4.858.242 (161.004) (7) 59.123 (2.880.399) 1.875.955
2012 1.875.955 (371.942)

- - (263.682) 1.240.331
2013 1.240.331 (100.342)

- (6.894) 1.133.095
2014 1.133.095 (76.890)

■ 1.010 (107.040) 950.175
2015 950.175 (45.096)

- . 20.101 925.180
2016 925.180 (88.971)

■ - 38.413 874.622
2017 874.622 (39.165)

- - 25.574 861.031
201S 861.031 (32.852)

■ 13.657 841.836

A rubrica recebimentos não Inclui os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:
Oiioiiiciiiu-x c.\:piessos cm EiiiosJ

06-04

Imparidade para crédito:

Saldo em l de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

2018 2017

(21.789) (563.555)

(577.693) (21.573)

- 588.913

(13.657) (25.574)

(613.139) (21.789)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

{inimtiuites c.\pivss->s cni Eiiivs)

Prazo indeterminado

06-04

2018 2017

841.836 861.031

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(iiioii/tintes expressos em Eiiros)

Empresas

06-04

2018 2017

Descobertos em depósitos à ordem 156.743 156.980

Outros créditos 68.652 68.652

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 32.755 33.099

Crédito ao consumo 13.470 14.142

Cartão de crédito 681 681

272.301 273.554

Particulares

Crédito ao consumo 287.1 17 298.331

Descobertos em depósitos à ordem 155.657 160.607

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 69.594 69.594

Cartão de crédito 33.210 34.148

Outros créditos 23.957 24.797

569.535 587.477

841.836 861.031



23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inontanl>;s expressos em Eiiros)

Outros devedores

Despesas com custo diferido

06-04

2018 2017

87.403 87.269

87.403 87.269

28.625 26.528

116.028 113.797

A rubrica Outios devedores regista essencialmente valores referentes a colleciions de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

I.IO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monhinles expressos em Euros)

Empréstimos obrigacionistas

Prêmio de emissão

Desconto de emissão

Outros

06-04

2018 2017

382.794 965.448

382.794 965.448

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insufíciência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação tenninasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data..
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Setembro de 2019.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularizaçao entretanto ocorridas sào analisados como
segue:

(moiiniiiws expressos em Eiiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2006 7 510 320 (1 883 485) 5 626 835

2007 5 626 835 (2416801) 3 210 034

200S 3 210 034 (3 210 034) -

O montante recebido dos créditos securitizados foi já suficiente para o reembolso integral dos títulos emitidos.
Face à natureza deste tipo de operações, os valores adicionais recebidos continuarão a ser canalizados para
os detentores de obrigações até à extinção da operação.

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018. são apresentadas como segue:

iiiioiiljiiU's txiire-jsos cni Eiiroíl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-04

Sênior Notes 4.6'53.950 - 12-jul-06 Ol-set-19 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Júnior Notes 2.816.370
-

12-jul-n6 Ol-set-19 EUR 3M + Spread 2?;. Trimestral

7.510.320 ■

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(moiiiivires txpiessos em Eiiivsl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal
Ta.xa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-04

Sênior Notes 4 693 95Ü - l2-jul-06 Ol-set-18 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Júnior Notes 2 816 370
- I2-jul-06 Ol-set-lS EUR 3M + Spread 2% Trimestral

7 510 320
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue;

(iiionfoiites expivsiús em Ewos)

Credores

Wliitestar

Outros credores

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Contas diversas

06-04

2018 2017

18

6.415 7.945

6.415 7.963

31 1.291

5.485 27.837

- 500

11.931 37.591

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas e.\trapatrimoniais

(monunites expressos em Ewos)

Garantias reais

06-04

2018 2017

17.304.000 32.000
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

5 Operação 06-05

A 9 de Novembro de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "06-05" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários originados pelo Banco Santander Totta, S.A. no montante de Euros
9 379 600 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros 7 316 045 Sênior
Notes, Euros 2 156 308 Júnior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas
particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos Juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital ejuros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Tim/os de divida emitidos

A nibrica Obrigações de titularizaçào - 06-05 regista o valor contabilístico das obrigações de tituiarizaçào,
no âmbito daquela Operação de titularizaçào. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e2017:

Demonstração de Resultados

para o período fmdo em31 de Dezembro de 2018

ínioitiuiireu expressos em Eiiros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através
de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

06-05

Notas 2018 2017

1.1 167.614 138.474

1.1 (935) (5.953)

1.1 166.679 132.521

1.2 (94.496) (92.266)

1.3 (111.669) (15.681)

1.4 (19.731) (38.327)

1.5 (4.155) (3.376)

(230.051) (149.650)

1.6 63.372 17.129

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(ntoiilaiiiea expressos em Euros)

06-05

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7

1.9

70.135

292.525

26.562

389.222

107.137

349.973

109.162

566.272

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

10

,11

372.565

16.657

389.222

542.439

23.833

566.272

Capital

Prestações acessórias de capital

Reser\'as e resultados transitados

Resultado do e.\ercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 389.222 566.272

Contas extrapatrímonlaís (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(inonlaiilcs expressos em Eiiros)

06-05

2018 2017

Actlvldades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
(38.662)operacional (240.717)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (4.297) (3.684)

F/il\os das acíividades operacionais (42.959) (244.401)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 120.821 295.985
Juros e rendimentos similares 167.614 138.474

Total Recebimentos
288.435 434.459

F/ilxos das actividades de investimento 288.435 434.459

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (280.821) (130.655)
Juros e encargos similares (1.657) (6.322)

Total de Pagamentos (282.478) (136.977)

Fluxos das actividades de financiamento (282.478) (136.977)

Variação da caixa e seus equivalentes (37.002) 53.081
Caixa e seus equivalentes no início do período 107.137 54.056

Caixa e seus equivalentes no fim do período 70.135 107.137

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 70.135 107.137

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nuvilaiiWs e.xpressos em Eiiros)

06-05

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 167.614 138.474

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos (935) (5.953)

Margem financeira 166.679 132.521

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlantes.expressos aii Eiiros)

06-05

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servicingfee (78.793) (79.692)

Agem bankfee (15.625) (12.500)

Comissões bancárias (78) (74)

(94.496) (92.266)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;

(monianies expressos eiit Enros)

Prejuízos de activos e passivos financeiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivosfinanceiros ao justo valor através de
resultados

06-05

2018 2017

(111.669) (15.681)

(111.669) (15.681)

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconliecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota l.IO).
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1 A. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

{nioiiíaníes expressos em Curos)

06-05

2018 2017

Auditfee (6.691) (6.869)

Imobiliárias (3.570) (15.621)

Honorários (2.817) (2.751)

Contencioso e notariado (1.773) (1.955)

Advogados e solicitadores (1.546) (4.497)

Avaliações (910) (741)

Seguros (167) (1.175)

Condomínios - (1.585)

Conservações e reparações -
(1.002)

Certificados energéticos -
(407)

Outros (2.257) (1.724)

(19.731) (38.327)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros resultados de exploração

(moiiianies expressos em Etiros)

06-05

2018

500

(4.520)

(4.155)

2017

(3.376)

(3.376)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue;

(moninnies expressos em Eiiros)

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

06-05

2018 2017

(218.007) (85.319)

281.379 102.448

63.372 17.129

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nionianlcs expressos em Enros)

Depósitos à ordem

Citibank Eurape (UK Brandi)

Cash reserve

06-05

2018 2017

20.135 57.137

50.000 50.000

70.135 107.137
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:
(montantes expressos em Euros)

Crédito íèncido

Imparidade

06-05

2018 2017

1.506.710 1.627.491

(1.214.185) (1.277.518)

292.525 349.973

A rubrica Crédito a clientes - 06-05 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização. no montante de Euros 9 379 600, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(nioiiianies expressos em Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Devolução Despesas (Utilizações)/

Saldo Final
de créditos capitalizáveis Reposições

2006 9.379.600 (125.892) - - (259) 9.253.449

2007 9.253.449 (971.918) ■ 2.068 (4.780) 8.278.819

2008 8.278.819 (605.212) (422.961) ■ (25.268) 7.225.378

2009 7.225.37S (882.379) (139.261) 12.073 (974) 6.214.837

2010 6.214.837 (882.064) - 32.907 17.883 5.383.563

2011 5.383.563 (1.057.644) - 20.902 (229.961) 4.116.860

2012 4.116.860 (788.318) - 6.724 (32.392) 3.302.874

2013 3.302.874 (567.829) - 5.000 (28.042) 2.712.003

2014 2.712.003 (250.811) - 26.710 (1.211) 2.486.691

2015 2.486.691 (271.922) - 459 (13.324) 2.201.904

2016 2.201.904 (267.493) - 875 687 1.935.973

2017 1.935.973 (297.443) - 1.457 (12.496) 1.627.491

2018 1.627.491 (120.821)
- -

39 1.506.710

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito sâo analisados como segue:

(moniames expressos em Euros)

06-05

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

("ReposiçõesVUtilizaçÕes de imparidade

(1.277.518.)

(218.007)

281.379

(39)

(1.214.185)

(1.307.143)

(85.319)

102.448

12.496

(1.277.518)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(monfiwres expressos cm Etiros)

06-05

2018 2017

Prazo indeterminado 1.506.710 1.627.491

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(monitiiiles expressos em Euros)

Prazo indeterminado

06-05

2018 2017

1.506.710 1.627.491
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(moiitanWs expressos cni Etiros)

Outros devedores

Despesas com custo diferido

06-05

2018 2017

19.963 102.456

19.963 102.456

6.599 6.706

26.562 109.162

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(inoiiranrcs expressos em Etiros)

06-05

2018 2017

Empréstimos ohrlgacionisías

Obrigações de titularizaçâo

Juros periodifícados

Outros

2.126.217 2.407.038

722

(1.753.652) (1.865.321)

372.565 542.439

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiéncia)/e.\cesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 01 de
Janeiro de 2019.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(niontanlcs L'xpressos cm Eiiios)

Ano Saldo Inicia! Reembolsos Saldo Final

2006 9.472.353 - 9.472.353

2007 9.472.353 (834.665) 8.637.688

200S S.637.688 (695.573) 7.942.115

2009 7.942.115 (1.002.510) 6.939.605

2010 6.939.605 (1.653.597) 5.286.008

201 1 5.286.008 (1.086.432) 4.199.576

2012 4.199.576 (781.186) 3.418.390

2013 3.418.390 (311.706) 3.106.684

2014 3.106.684 (132.729) 2.973.955

2015 2.973.955 (205.129) 2.768.826

2016 2.76S.S26 (231.133) 2.537.693

2017 2.537.693 (130.655) 2.407.038

2018 2.407.038 (280.821) 2.126.217

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(nionrantcs exprcsios cni Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legai
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-05

Sênior Notes

Júnior Notes

7.316.045

2.156.308 2.I26.2I7

09-nov-06

09-nov-06

Ol-jan-19

01-jan-I9

EUR 3M + Spread 2%

EUR 3M -1- Spread 2%
Trimestral

T rimestral

9.472.353 2.126.217

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(monlanlcs expressos eni EurosJ

Valor

nominal

Valor de

balanço
Data dc

Emissão

Maturidade

legai
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-05

Sênior Notes

Júnior Notes

7 316 045

2 156 308

250 73(1

2 156 308

09-nov-06

09-nov-06

Ol-jan-19

Ol-jan-19

EUR 3M + Spread 2%

EUR 3M + Spread 2/0
Trimestral

T rimestral

9 472 353 2 407 038
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(nimUanies expressos em Etiros)

06-05

2018 2017

Credores

Wliitestar 20 331

Outros credores 7.468 16.922

7.488 17.253

Sector Público Administrativo 473 251

Outros custos a pagar 8.696 5.829

Contas diversas - 500

16.657 23.833

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

{montantes expressos em Eiiros)

Garantias reais

06-05

2018 2017

2.089.000 2.185.500



23 Análise detalhada das operações (continuação)
6 Operação 06-06

A 19 de Dezembro de 2006 a Sociedade efectuou a Operação "06-06" — esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários originados pelo Banco Espírito Santo, S.A. no montante de Euros
52 612 025 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros 42 091 200
Sênior Notes, Euros 10 628 028 Júnior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram
colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos coirespondem às prestações de reembolso do capitai e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imporidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as coníragarantias e.xistentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzira uma insuficiência de fundos para liquidação do capital ejuros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - 06-06 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e2017:

Demonstração dc Rcsidtados

para o período findo em 31 dc Dezembro de 2018

(nioiiiaiiles expressos em Eiiros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

06-06

Notas 2018 2017

1.1 315.914 316.144

1.1 (242.619) (253.557)

1.1 73.295 62.587

1.2 (330.738) (339.755)

1.3 (646.907) 648.391

1.4 (108.388) (179.238)

1.5 (10.309) (13.837)

(1.096.342) 115.561

1.6 1.023.047 (178.148)

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(montoiiíes ijxpi essos em Eiiiu':)

Contas extrapatrímoniais (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

06-06

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.7 193.919 137.034
Crédito a clientes 1.8 1.690.890 1.319.934
Outros ativos 1.9 128.758 327.922

Total do Ativo
2.013.567 1.784.890

Passivo

Títulos de divida emitidos 1.10 1.997.444 1.720.811
Outros passivos 1.11 16.123 64.079

Total do Passivo
2.013.567 1.784.890

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio
_

Total do Capital Próprio e Passivo
2.013.567 1.784.890

136



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Flnxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro dc 2018

(inontanles expressos em Eiiros)

Actívídades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

FliLXOS cias actividades operacionais

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

Toial Recehimenlos

FliLxos das actividades de investimento

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

Total de Pagamentos

Flitxos das actividades de financiamento

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

06-06

2018 2017

(282.202) (730.942)

(16.026) (9.433)

(298.22S) (740.375)

652.092 1.243.805

315.914 316.144

968.006 1.559.949

968.006 1.559.949

(369.837) (701.394)

(243.056) (254.840)

(612.893) (956.234)

(612.893) (956.234)

56.885 (136.660)

137.034 273.694

193.919 137.034

193.919 137.034

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras



23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue;

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margemfinanceira

(moutantes expressos em Euros)

06-06

2018 2017

315.914 316.144

(242.619) (253.557)

73.295 62.587

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagos

Servicingfee

Agent bankfee

Comissões bancárias

(montantes expressos em Euros)

06-06

2018

(317.251)

(13.292)

(195)''

(330.738)

2017

(323.799)

(15.708)

(248)

(339.755)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:
fníOiiMiites expressos ein Eiiros)

06-06

2018 2017

Lucros de activos e passivosfinanceiros

ao Justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivos financeiros

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos fnanceiros ao Justo valor através de

648.391

(646.907)

(646.907) 648.391

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiéncia/excesso assumido pelos detentores dos titulos (nota I.IO).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(montantes expressos em Etiros)

06-06

2018 2017

Imobiliárias (31.635) (70.093)

Conservações e reparações (27.073) (36.292)

Honorários (10.909) (12.017)

Advogados e solicitadores (9.983) (21.486)

Audit fee (6.691) (6.869)

Contencioso e notariado (4.066) (11.510)

Avaliações (3.450) (3.635)

Condomínios (3.100) (6.945)

Certificados energéticos (61 1) (3.153)

Seguros (615) (2.295)

Outros (10.255) (4.943)

(108.388) (179.238)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue;

(inonianies expressos em Etiros)

Oiifros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros resultados de exploração

1.6. Iniparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Iniparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

06-06

2018 2017

500
-

(10.809) (13.837)

(10.309) (13.837)

(moiiiiintes e•xpressos em Euros)

06-06

2018 2017

(905.736) (749.340)

1.928.783 571.192

1.023.047 (178.148)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, confomie referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

CHibonk Europe (UK Brandi)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Imparidade

(monlanles expressos em Etiros)

06-06

2018 2017

107.691 50.806

86.228 86.228

193.919 137.034

(nioiiia/ilcs expressos eni Ewos)

06-06

2018 2017

6.561.139 7.222.360

(4.870.249) (5.902.426)

1.690.890 1.319.934
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - 06-06 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 52 612 025, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos,
das devoluções de crédito e das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas
capitabzáveis. Os valores são analisados como segue:

ímon tanta. esprcssos cm Curos)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Devolução Despesas 1
de créditos capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2006 52.612.025
-

- .

52.6)2.025
2007 52.612.025 (1.411.400)

- 33.453 (6.558) 51.227.520
2008 51.227.520 (3.755.123) (1.177.998) 66.654 (24.448) 46.336.605
2009 46.336.605 (4.905.492)

■ 87.364 (68.407) 41.450.070
2010 41.450.070 (6.495.785)

- 105.316 (183.476) 34.876.125
2011 34.876.125 (7.989.484) (40.028) 156.688 (958.887) 26.044.414
2012 26.044.414 (5.939.715)

- 40.275 (562.940) 19.582.034
2013 19.582.034 (5.035.723)

- 78.188 (869.32!) 13.755.178
2014 13.755.178 (1.884.542)

- 4.176 (254.817) 11.619.995
2015 1 1.619.995 (1.986.747)

- 79.612 (54.817) 9.658.043
2016 9.658.043 (1.295.982)

- 100.875 (2.128) 8.460.808
2017 8.460.808 (1.246.312)

- 2.507 5.357 7.222.360
2018 7.222.360 (652.091)

-

■ (9.130) 6.561.139

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:
(monhvHcs expressos em Euros)

06-06

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro (5.902.426) (5.718.921)
Dotações do exercício ^905 73^^
Reversões do exercício 1 9''8 783
(Reposiçôes)/UtillzaçÕes de imparidade 9 j 39

(749.340)

571.192

(5.357)

(4.870.249) (5.902.426)
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(moniantcs expressos cm Ettios)

06-06

2018 2017

Prazo indeterminado 6.561.139 7.222.360

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(iiio/ifuiires expressos <jm Euros)

Particulares

Crédito à habitação

06-06

2018 2017

6.561.139 7.222.360

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

(montantes expressos cm Eiiros)

06-06

2018 2017

100.967 300.884

100.967 300.884

27.791 27.038

128.758 327.922

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collecíions de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

; •
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
MO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nioiirantes expressos em Euros)

Empréstimos obrigocionistas

Obrigações de titiilarizaçâo

Juros periodificados

Outros

06-06

2018 2017

24.730.057 25.099.895

21.730 22.167

(22.754.343) (23.401.251)

1.997.444 1.720.811

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Fevereiro de 2019.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(moninnies cxpressus em Euros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2006 52.719.228 - 52.719.228

2007 52.719.228 - 52.719.228

2008 52.719.228
- 52.719.228

2009 52.719.228 (2.341.232) 50.377.996
2010 50.377.996 (5.392.525) 44.985.471

2011 44.985.471 (5.977.121) 39.008.350
2012 39.008.350 (4.669.035) 34.339.315
2013 34.339.315 (4.144.582) 30.194.733
2014 30.194.733 (2.276.627) 27.918.106
2015 27.918.106 (1.494.743) 26.423.363
2016 26.423.363 (622.074) 25.801.289
2017 25.801.289 (701.394) 25.099.895
2018 25.099.895 (369.838) 24.730.057

O montante recebido dos créditos securitizados foi já suficiente para o reembolso integral dos títulos emitidos.
Face à natureza deste tipo de operações, os valores adicionais recebidos continuarão a ser canalizados para
os detentores de obrigações até à e.xtinção da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018. são apresentadas como segue:

{inonitinlis cxprcssoi i m Enros'

Valor

nominal

\'a]orde

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal
Taxa dc Juro

Periodicidade

pagamento

juros

06-06

Sênior Notes 42.091.200 14.102.029 20-dez-06 01-fev.l9 EUR 3M -1- Spread 2^0 Trimestral

Júnior Notes 10.628.028 10.628.02S 20-dez-06 01-fev.l9 EUR 3M -1- Spread 2% T rimestral

52.719.228 24.730.057

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

fmoiilaiiles expressos em Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal
Taxa dc Juro

Períodicidadc

pagamento

Juros

06-06

Sênior Notes 42.091.200 14.471.867 20-dez-06 01-fev-I8 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Júnior Notes I0.628.02S 10.628.028 20-dez-06 Ol-fev-lS EUR 3M + Spread 2% Trimestral

52.719.228 25.099.895

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Credores

WTiitestar

Outros credores

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Contas diversas

(monlaiUes expressos em Eiiros)

06-06

2018

72

72

377

15.674

16.123

2017

220

34.899

35.119

5.596

22.864

500

64.079

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.12. Contas extrapatrimoniais

Garantias reais

(moutantes exprc^xou em Etiros)

06-06

2018 2017

7.718.400 7.722.400
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

7 Operação 07-01

A Operação "07-01" consistiu na aquisição de três carteiras de créditos hipotecários em 29 de Outubro de
2007,21 de Dezembro de 2007 e 1 de Abril de 2008, sendo as duas primeiras carteiras originadas pelo Banco
Santander Totta, S.A. e a terceira pelo Banco Millennium BCP, S.A. nos montantes de Euros 26.278.841 e
Euros 17.907.870 respectivamente e na emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros
35.574.000 Sênior NoíeSy Euros 8.893.500 Júnior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Itnparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularizaçâo - 07-01 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularizaçâo. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na integra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e20l7:

Demonstração dc Resultados

para o período findo cm31 de Dezembro de 2018

(montantes expressos em Euros)

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

07-01

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 641.360 576.929
Juros e encargos similares 1.1 (78.911) (88.454)

Margem financeira 1.1 562.449 488.475

Resultados de serviços e comissões 1.2 (578.319) (584.538)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3 (1.389.398)de resultados 1.185.731

Gastos gerais administrativos 1.4 (118.523) (183.778)
Outros resultados de exploração 1.5 (28.529) (14.836)

Total de proveitos / (custos) operacionais (2.114.769) 402.579

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 1.552.320 (891.054)

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(moiiliviles fxftrcssox cm Etiros)

07-01

2018 2017

Atiro

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7

l.S

1.9

296.474

2.481.718

225.992

3.004.184

371.097

1.587.130

124.670

2.082.897

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.10

1.11

2.951.588

52.596

3.004.184

1.999.265

83.632

2.082.897

Capital

Prestações acessórias de capital

Reseivas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 3.004.184 2.082.897

Contas extrapatrlmonials (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demoitstrações financeiras



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(inon(an/es twprcssos em EuivsJ

Actívldades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

07-01

2018

(825.242)

(32.488)

2017

(783.181)

(11.059)

Fliixos das acíividades operacionais (857.730) (794.240)

Activídades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 657.732 1.014.706
Juros e rendimentos similares 641.360 576.929

Tola! Recebimenlos 1.299.092 1.591.635

Fluxos das acíividades de investimento 1.299.092 1.591.635

Activídades de fínancíamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (436.114) (741.242)
Juros e encargos similares (79.871) (90.716)

Total de Pagamentos (515.985) (831.958)

Fluxos das activídades de financiamento (515.985) (831.958)

Variação da caixa e seus equivalentes (74.623) (34.563)
CaLxa e seus equivalentes no início do período

371.097 405.660

Caixa e seus equivalentes no fim do período
296.474 371.097

Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 1.7) 296.474 371.097

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

(inontíwifs expressos e/ii Eiuos)

Juros e rendUnenlos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

1.2. Resultados de serviços e comissões

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agem bank fee

Comissões bancárias

07-01

2018 2017

641.360 576.929

(78.911) (88.454)

562.449 488.475

(monianies expressos em Eiiros)

07-01

2018 2017

(561.576) (567.725)

(16.500) (16.500)

(243) (313)

(57S.3I9) (584.538)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

Lucros de activos e passivos finouceiros
aojusto valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosfinanceiros
aojusto valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivosfinanceiros ao justo valor através de
resultados

(montúiites expressos vm Eiiros)

07-01

2018

(1.3S9.398)

(I.389.39S)

2017

1.185.731

1.185.731

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota I.IO).

152



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inonfanies expressos eni Euros)

07-01

2018 2017

Conservações e reparações (19.651.) (40.178)

Iniobiliárlas (19.459) (57.557)

Advogados e solicitadores (19.429) (20.342)

Contencioso e notariado (12.701) (19.866)

Avaliações (9.579) (3.209)

Honorários (9.274) (21.401)

Audit fee (6.691) (6.869)

Certificados energéticos (1.702) (3.173)

Condomínios (1.287) (2.640)

Seguros (885) (2.404)

Outros (17.865) (6.139)

(118.523) (183.778)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(inonliinies expressos em Eiiros)

07-01

2018 2017

500

(28.954)

(75)

(14.836)

(28.529) (14.836)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

l .6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Oiionfaiiies expressos em Eiiros)

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

07-01

2018 2017

(911.946) (1.141.606)

2.464.266 250.552

1.552.320 (891.054)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercicio
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilistica descrita na nota 1.2.

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Eiirope (ÜK Brandi)

Cash reserve

(moniunlcs expressos em Eiiros)

07-01

2018 2017

129.882 204.505

166.592 166.592

296.474 371.097
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:
{nionlanies expressos em Euros)

Crédito incido

Imparidade

07-01

2018 2017

6.724.414 7.412.114

(4.242.696) (5.824.984)

2.481.7 IS 1.587.130

A rubrica Crédito a clientes - 07-01 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 44 186 711, deduzido dos recebimentos de capital, devoluções de créditos
entretanto ocorridos e das perdas por imparidade registadas sendo acrescido dos montantes de despesas
capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

{montíiiites expressos em Euros)

Ano Saldo inicial
Compras

Recebimentos
Devolução Despesas (Utilizações)/

Saldo Final
adicionais de créditos capitalizáveis Reposições

2007 19.114.473 7.164.368 (192.084) (81.456) 12.922 - 26.018.223

2008 26.018.223 17.907.870 (2.734.809) (365.695) 161.296 (35.600) 40.951.285

2009 40.951.285 -
(3.074.747)

-
(35.452) (9.077) 37.832.009

2010 37.832.009 - (4.903.535) (189.485) 228.595 (200.092) 32.767.492

2011 32.767.492 - (5.967.323) (90.439) 166.535 (390.268) 26.485.997

2012 26.485.997 -
(5.388.397)

- 130.771 (380.018) 20.848.353

2013 20.848.353 - (4.394.775) - 100.241 (246.068) 16.307.751

2014 16.307.751 - (4.737.616) - 80.540 (194.301) 11.456.374

2015 11.456.374 - (1.519.797) - 69.149 (4.920) 10.000.806

2016 10.000.806 - (1.579.015) - 11.192 (14.986) 8.417.997

2017 8.417.997 - (1.022.650) - 7.944 8.823 7.412.114

2018 7.412.114 (657.732) - ■
(29.968) 6.724.414

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que e.xcedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(iiionlantcs expn^ssos em Euro s)

Imparidade para crédito:

07-01

2018 2017

Saldo em 1 de Janeiro (5.824.984) (4.925.107)
Dotações do exercício (91 1.946) (1.141.606)
Reversões do exercício

2.464.266 250.552

(Reposições)/UtilizaçÕes de imparidade 29.968 (8.823)

(4.242.696) (5.824.984)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

fmonlaii/cs expressos em Eiiros)

07-01

2018 2017

Prazo indeterminado
4.637.367 5.112.709

Interior a um ano
49.103 49.611

Entre um e cinco anos
291.342 331.242

Superior a cinco anos 1.746.602 1.918.552

6.724.414 7.412.114

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

Empresas

Descobertos em depósitos à ordem

Crédito à habitação

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Outros créditos

Particulares

Crédito à habitação

Descobertos em depósitos à ordem

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Outros créditos

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

{moiilnnws expressos em Eiiros)

07-01

2018 2017

197.938 237.948

77 24.958

4.355 4.355

170.595 189.917

372.965 457.178

5.369.078 5.877.680

588.688 599.469

76.945 88.072

37.232 42.514

279.506 347.201

6.351.449 6.954.936

6.724.414 7.412.114

(inoiiranies expressos em Euros)

07-01

2018 2017

225.312 123.928

225.312 123.928

680 742

225.992 124.670

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collecíions de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montantes expressos em Eiiros)

Empréstimos obrigociomslüs

Obrigações de titularizaçào

Juros periodifícados

Outros

07-01

2018 2017

13.325.348 13.761.463

12.823 13.783

(10.386.583.) (11.775.981)

2.951.58S 1.999.265

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiênciaVexcesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a está data..

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legai para todas as tranches é 30 de
Janeiro de 2019.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularizaçào entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(montantes expressos em Enros)

Ano Saldo Inicial
Emissões

adicionais
Reembolsos Saldo Final

2007 19.293.750 7.166.250 _ 26.460.000

2008 26.460.000 18.007.500 (974.259) 43.493.241

2009 43.493.241
- (I.243.20I) 42.250.040

2010 42.250.040
- (6.676.040) 35.574.000

201 1 35.574.000
- (2.426.016) 33.147.984

2012 33.147.984
- (5.744.921) 27.403.063

2013 27.403.063
- (3.937.660) 23.465.403

2014 23.465.403
- (5.767.519) 17.697.884

2015 17.697.884
- (1.364.283) 16.333.601

2016 16.333.601
- (1.830.897) 14.502.704

2017 14.502.704
- (741.241) 13.761.463

2018 13.761.463 (436.115) 13.325.348
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, sào apresentadas como segue:

Inií^niiiiilKS c.xprcos cniEurní)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal
Taxa dc Juro

Periodicidade

pagamento

juros

07-01

Sênior Notes 35.574.000 4.431.848 26-out-07 30-jan-19 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

Jimior Notes 8.893.500 8.893.500 26-out-07 30-jan-19 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

44.467.500 13.325.34S

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, sào apresentadas como segue:

{montiintes eKpr%'S'<oi cm Euro^)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal
Taxa dc Juro

Periodicidade

pagamento

Juros

07-01

Sênior Notes 35 574 000 4 867 963 26-out-07 30-jan-19 EUR 3M +Spread 2% Trimestral

Júnior Notes 8 893 500 8 893 500 26-OU1-M7 30-jan-19 EUR 3M + Spread 2?í> Trimestral

44 467 500 13 761 463
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
l.I I. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

UnonlaiUtís expressos em Eiiros)

Credores

Whi testar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Contas diversas

07-01

2018 2017

62 258

16.559 43.208

16.621 43.466

22.105

I.I52

12.718

22.454

12.526

4.686

500

52.596 83.632

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

(iiionianics expressos cm Enros)

Garantias reais

07-01

2018 2017

41.960.050 40.590.300
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

8 Operação 11-01

A 11 de Agosto de 2011 aSociedade efectuou a Operação "ll-Or'-esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos ao consumo e empréstimo a pequena e médias empresas originados pelo Banco
Millennium BCP, S.A. e pelo Banco Santander Tolla, S.A. no montante de Euros 2 821 400 e na respectiva

emissão de obrigações titularizadas: Euros 2 876 000 Sênior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas
obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito.

Imparídade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparídade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparídade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparídade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - 11-01 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e2017:

Demonstração dc Resultados

para o período fíndo cm 31 de Dezembro de 2018

(nion/antes íxprcssos em Eiiros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através
de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

11-01

Notas 2018 2017

1.1 1.120.081 1.005.696

1.1 (24.206) (23.761)

1.1 1.095.875 981.935

1.2 (1.089.120) (1.093.239)

1.3 543.515 189.207

1.4 (178.724) (87.603)

1.5 502 (95)

(723.827) (991.730)

1.6 (372.048) 9.795

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 dc Dezembro de 2018

Notas

imonlanles cxprasos em Etiros)

11-01

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercido

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas e.xtrapatrinioniais (nota 1.12)

1.7

l.S

1.9

1.10

1.11

110.718

842.238

188.542

1.141.498

797.345

344.153

1.141.498

1.141.498

102.896

1.252.746

172.152

1.527.794

1.316.654

211.140

1.527.794

1.527.794

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(luoiuaiuesexpressos cm Euros)

11-01

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos.) relativos à actividade
operacional

Recebimentos /{pagamentos) de impostos

(1.150.703)

(16)

(1.014.066)

(286)

Fluxos das aclividades operacionais

Actividades de investimento

(1.150.719) (1.014.352)

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares
38.460

1.120.081

29.043

1.005.696

Total Recebimentos
1.158.541 1.034.739

Fluxos das actividades de investimento 1.158.541 1.034.739

Actividades de fínanciamento

Fluxos das actividades de financiamento
- -

Variação da caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do período

7.822

102.896

20.387

82.509

Caixa e seus equivalentes no fim do período
110.718 102.896

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 110.718 102.896

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Aforgem financeira

(monliinles i:xpressos em Euros)

11-01

2018 2017

1  120 081 1 005 696

(24 206) (23 761)

1 095 875 981 935

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agent bankfee

Comissões bancárias

(moitianies expressos em Eiiros)

11-01

2018

(1 073 S30)

(13 292)

(1 99S)

(1 089 120)

2017

(1 075 913)

(15 708)

(1 618)

(1 093 239)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlanlcs expressos em Euros)

11-01

2018 2017

Lucros de activos e passivosfinanceiros
ao justo valor at)-avés de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras
543 515 189 207

Resultados de activos e passivosfinanceiros ao justo valor atiavés
de resultados 543 515 189 207

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercicio, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1,10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlanlcs expressos cm Euros)

Advogados e solicitadores

Contencioso e notariado

Honorários

Aitdiífee

Seguros

Conservações e reparações

Outros

11-01

2018 2017

(81 576) (37 263)

(55 511) (18 650)

(11 521) (22 290)

(6 691) (6 869)

- (955)

- (86)

(23 425) (1 490)

(178 724) (87 603)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:
liiioiitaiircs expressos cm Etiros)

11-01

2018 2017

Oiilrosproveitos de exploração

Outros 502 _

Outros aistos dc exploração

Impostos (95)

Outros resultados de exploração 502 (95)

Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montniuesexprcsios cm Em os)

11-01

2018 2017

Imparidade - Crédito a clientes

Reversões do exercício (372 048) 9 795

(372 048) 9 795

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incoiridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, confonne referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.



23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nioiuanles expressos cm Euros)

Il-OI

Depósitos à ordem

Citibank Eiirope (JJK Bnmch)

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito Çêncido

Imparidade

2018 2017

1 1071S 102 896

110718 102 896

(nioiitan/cs expressos em Euros)

11-01

2018 2017

1.226.170 1.252.746

(383.932)
-

842.238 1.252.746

A rubnca Crédito a clientes - 11-01 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 2 821 400, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis Os valores são
analisados como segue:

^  (iiiontüiues expressos em Euros)

Ano Saldo Inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis
(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2011 2.821.400 (161.536) - (847.903) 1.811.961
2012 1.811.961 (105.335)

- (88.204) 1.618.422
2013 1.618.422 (102.247) - 9.590 1.525.765
2014 1.525.765 (87.828) 400 (104.71 1) 1.333.626
2015 1.333.626 (58.764) - 10.935 1.285.797
2016 1.285.797 (37.346) - 23.544 1.271.995
2017 1.271.995 (29.044) - 9.795 1.252.746
20IS 1.252.746 (38.460)

■ 11.884 1.226.170

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(nioniantcs expressos em EiirosJ

11-01

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Reversões do exercício

(Reposições)/UtÍlÍzaçôes de imparidade

(372.048)

(I1.S84)

(383.932)

2017

9.795

(9.795)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(iiioiilanies expressos ei/i Euros)

11-01

2018 2017

Prazo indeterminado

Superior a cinco anos

1.196.062

30.108

1.222.638

30.108

1.226.170 1.252.746

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

Empresas

Outros créditos

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos
Crédito ao consumo

Cartão de crédito

Particulares

Outros créditos

Descobertos em depósitos à ordem

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos
Crédito à habitação

Cartão de crédito

(monta/lies expressas cm Euros)

11-01

2018 2017

360.529 366.853

254.153 258.315

177.495 184.240

15.566 15.619

108 108

807.851 825.135

141.956 144.891

135.084 138.871

91.793 94.337

33.556 33.421

15.312 15.384

618 707

418.319 427.61 1

1.226.170 1.252.746
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(montantes expressos em Eiiros)

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

11-01

2018 2017

97 570 82 544

97 570 82 544

90 972 89 608

ISS 542 172 152

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a col/ections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

I.IO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(moiitaiiles expressos em Euros)

11-01

2018 2017

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

Juros periodificados

Outros

1 372 546

66 960

(642 161)

1 372 546

42 754

(98 646)

797 345 I 316654

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência )/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legai para as obrigações emitidas é 28
de Agosto de 2018. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas
são analisados como segue:

Onontiiiiles e.xpresíos cm Eiiros)

Ano

201 1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Inicial

2.876.000

2.571.910

1.987.41 1

1.539.753

1.482.717

1.38S.516

1.372.546

1.372.546

Reembolsos Saldo Final

(304.090)

(584.499)

(447.658)

(57.036)

(94.201)

(15.970)

2.571.910

1.987.411

1.539.753

1.482.717

I.3S8.516

1.372.546

1.372.546

1.372.546

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

{nitinr.inu'! exprcswi cm Eiiro^}

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Períodicidadc

Taxa de Juro pagamento

juros
11-01

Sênior Nofcs 2.876.000 1.372.546 11-ago-l1 2S-ago-19 EUR 3M + Sproad 2% Trimestral

2.876.000 1.372.546

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Períodicídade

Ta.\a de Juro pagamento
juros

U-01

Sênior Notes 2 876000 1 372 546 Il-ago-1 1 2S-ago-l8 EUR 3M + Spread 210 Trimestral

2 876 000 1 372 546
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

l.l 1. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiiriiiires expressos em Euros)

11-01

2018 2017

Credores

Wiiitestar

Outros credores 338 080

338 080

288

203 975

204 263

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Contas diversas

533

5 540

344 153

548

5 829

500

21 1 140

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniaís

{moititiiiies expressos em Euros)

11-01

2018 2017

Garantias reais 1 18 000

^4^
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
9 Operação 11-02

A 20 de Dezembro de 201 1 a Sociedade efectuou a Operação " 11 -02" — esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos ao consumo e empréstimos a pequenas e médias empresas originados pelo Banco
Santander Totta, S.A. no montante de Euros 1 799 211 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas
dividida numa tranche Euros 1 8S0 000 Sênior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Timlos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização — 11-02 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 20I8e20l7:

Demonstração de Resultados

para o período findo eni31 de Dezembro de 2018

('xpns.ios em Euros)

Resultado antes de impostos

Lnpostos sobre lucros

Resultado do exercício

11-02

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 772.426 594.740

Juros e encargos similares 1.1 - -

Margem financeira 1.1 772.426 594.740

Resultados de serviços e comissões 1.2 (137.717) (112.870)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados
1.3 319.428 (1.134.076)

Gastos gerais administrativos 1.4 (157.409) (103.711)

Outros resultados de exploração 1.5 501 65

Total de proveitos / (custos) operacionais 24.803 (1.350.592)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (797.229) 755.852

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(iiioiilantcs expressos cm Eiiros)

11-02

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito
Crédito a clientes

Outros ativos

1.7

1.8

1.9

45.789

142.386

41.174

45.789

992.751

57.934

Total do Ativo 229.349 1.096.474

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos
1.10

1.11

212.371

16.978

1.064.667

31.807

Total do Passivo

Capital Próprio

229.349 1.096.474

Capital

Prestações acessórias de capital
Reser\'as e resultados transitados

Resultado do exercício

-
-

Total do Capital Próprio
- -

Total do Capital Próprio e Passivo 229.349 1.096.474

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(niontiintes expressos eni Eiiros)

Actívidades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

Fluxos cias actividddes operadoiuiis

Actívidades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

Talai Recebimentos

FliLxos das actívidades dc investimento

Actívidades de fínaiicíamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

Total de Pagamentos

Fluxos das actívidades de financiamento

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no inicio do período

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

11-02

2018 2017

(292.481) (216.002)

(212) (33)

(292.693) (216.035)

53.136 35.263

772.426 594.740

825.562 630.003

825.562 630.003

(532.869) (413.968)

(532.869) (413.968)

(532.869) (413.968)

45.789 45.789

45.789 45.789

45.789 45.789

Para ser lido com as notas ane.xas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
I. I. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Margemfinanceira

(monlaitws expressos em Eitros)

11-02

2018 2017

772 426 594 740

772 426 594 740

1.2. Resultados de ser\ãços e comissões

Esta rubi"ica é apresentada como segue:

Senúços e comissões pagas

Sen'icing fee

Agcnt bankfee

Comissões bancárias

(momantcs expressos em Euros)

11-02

2018

(123 834)

(12 083)

(1 800)

(137 717)

2017

(94 500)

(16917)

(1 453)

(112 870)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:
(moiifouics expressos em Euros)

11-02

2018 2017

Lucros lie acfivos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Operações com instrumentos financeiros de negociação - Swaps

Outros proveitos e ganlios em operações financeiras 319 42S

Prejuízos de activos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Operações com instrumentos financeiros de negociação - Swaps

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através

de resultados
319428

(I 134 076)

(1 134 076)

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos titulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiionlnii/es expressos cm EinosI

11-02

2018 2017

Advogados e soHcitadores

Contencioso e notariado

Honorários

Audiífee

A\nliaçòes

Seguros

Conservações e reparações

Outros

(87 878)

(36 030)

(8 365)

(6 691)

(62)

(18 383)

(157 409)

(64 799)

(16 656)

(11 551)

(6 869)

(955)

(2 881)

(103 711)



23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nionianies expivssos em Eiiros)

11-02

2018 2017

Outros proveitos de exploração

Outros
501

Outros custos de exploração

Outros
65

Outros resultados de exploração
501 65

Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiiianies expressos em Eiiros)

11-02

2018 2017

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício
(797 229) 8 986

746 866

(797 229) 755 852

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Ciíibank Europe (UK Branch)

Cash resen-e

(montniiies expressas em Eiiros)

11-02

2018 2017

45.789 45.789

45.789 45.789

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íèncido

bnparidade

(nioiiiaiiies t.xprcssos cm Eiiros)

11-02

2018 2017

942.523 992.751

(800.137)
-

142.386 992.751

:v\
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - 11-02 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 1 799 211, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(maiilaiiles expressos cm Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2011 1.799.21 1 (54.607) (2.307) 1.742.297
2012 1.742.297 (200.749) (156.293) 1.385.255

2013 1.385.255 (108.ISl) (3.499) 1.273.575

2014 1.273.575 (87.372) (70.667) 1.115.536

2015 1.115.536 (58.091) 132 1.057.577

2016 1.057.577 (32.248) (6.302) 1.019.027

2017 1.019.027 (35.262) 8.986 992.751

2018 992.751 (53.136) 2.908 942.523

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconliecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(nionianies expressos em Eurus)

11-02

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em I de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(ReposiçôesVUtilizações de imparidade

(746.866)

(797.229) S.9S6

746.866

(2.908) (8.986)

(800.137)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(inoiitiiiitcs expressos cm Euros)

Prazo indeterminado

Empresas

Outros créditos

Descobertos em depósitos à ordem

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Particulares

Crédito ao consumo

Descobertos em depósitos à ordem

Outros créditos

Crédito à habitação

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Cartão de crédito

11-02

2018 2017

942.523 992.751

apresentada como segue:

Orioiitoiiies e.xpressos cm Euros)

11-02

2018 2017

90.325 95.973

59.704 60.378

32.551 35.082

15.443 15.443

198.023 206.876

375.226 398.837

195.125 206.330

168.966 175.330

3.959 4.154

1.057 1.057

167 167

744.500 785.875

942.523 992.751
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta mbrica é apresentada como segue:

{monlanies e.xprcssus cm Eiiios)

Outros devedores

Despesas com custo diferido

11-02

2018 2017

38 714 57 934

38 714 57 934

2 460

41 174 57 934

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a col/ections de créditos ainda nào
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiioiiitiii/cs expressos em Eiirosl

Empréstimos obrigacionistas

Outros

11-02

2018 2017

212 371 1 064 667

212 371 1 064 667

A rubiica Outros é relativa à estimativa da (insuficiênciayexcesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 1 de
Dezembro de 2018.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas sào analisados como
segue:

(monianics expressos em Etiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2011 1 880 000 (123 934) 1 756 066

2012 1 756 066 (273 862) 1 482 204

2013 1 482204 (875 217) 606 987

2014 606 987 (212481) 394 506

2015 394 506 (226 392) 168 114

2016 168 114 (168 114)
-

O montante recebido dos créditos securitizados foi já suficiente para o reembolso integral dos títulos emitidos.
Face à natureza deste tipo de operações, os valores adicionais recebidos continuarão a ser canalizados para
os detentores de obrigações até à extinção da operação.

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018. são apresentadas como segue:

(niontanlK-i cxpii'3<05 cni Euroí)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Matiiildade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

11-1)2

Sênior Notes l.SSO.OOO
■ 20-dez-ll 01-dez-19 EUR 3M + Spread 2% Trimestral

1.8S0.000

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, sào apresentadas como segue:

(mnnwntes expressos em Eiiios)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

11-02

Sênior Notes ISSO 000
-

20-dez-ll 01-dez-18 EUR 3M + Spread 2% Triiiieslral

880 000

Á■
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue;

Credores

Whitestar

Outros credores

Senicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Contas diwrsas

Outros custos a pagar

(nionianles expressos em Eiiros)

11-02

2018 2017

150 18

8 021 19 635

8 171 19 653

3 281 5 571

41 254

5 485 500

- 5 829

16978 31 807

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

10 Áurea 1

A 10 de Maio de 2012 a Sociedade efectuou a Operação "Áurea r'-esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários originados pela Caixa Econômica Montepio Geral no montante de Euros
35 518 595 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches: Euros 19 500 000 de

Classe A, 16 018 595 de Classe B e 800 000 de Class C. sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particulannente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos coirespondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparicfaiie

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de flindos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A mbrica Obrigações de titularização - Áurea 1 - regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(nioiirunres expressos em Ei/ros)

Áurea 1

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1. 1 1.854.962 1.777.088
Juros e encargos similares I.l (7.623.500) (7.123.250)

Margem financeira l. I (5.768.538) (5.346.162)

Resultados de serviços e comissões 1.2 (327.697) (372.261)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3de resultados 5.131.644 7.083.990

Gastos gerais administrativos 1.4 (216.713) (416.746)
Outros resultados de exploração 1.5 (53.667) (46.176)

Total de proveitos / (custos) operacionais 4.533.567 6.248.807

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 1.234.971 (902.645)

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(iiioiiiiiiiies expressos ent Eiims)

Áurea 1

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de divida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoniais (nota 1.12)

1.10

1.11

200.000

3.516.S52

246.983

3.963.835

3.917.025

46.810

3.963.835

3.963.835

200.000

4.208.809

635.630

5.044.439

4.966.086

78.353

5.044.439

5.044.439

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo eni 31 de Dezembro de 2018

(montanies expressos em Euros)

Áurea 1

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
(184.429)operacional (727.185)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (56.543) (53.041)

FfiLxos das actividades operacionais (240.972) (780.226)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 1.926.928 3.044.468
Juros e rendimentos similares 1.854.962 1.777.08S

Total Recebimentos 3.781.890 4.821.556

Fluxos das actividades de investimento 3.781.890 4.821.556

Actividades de fínanciamento

Pagamentos respeitantes a:

Juros e encargos similares (3.540.918) (4.041.330)

Total de Pagamentos (3.540.918) (4.041.330)

FliLxos das actividades de financiamento (3.540.918) (4.041.330)

Variação da caixa e seus equivalentes
_

Caixa e seus equivalentes no início do período 200.000 200.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 200.000 200.000

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 200.000 200.000

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendinieníos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margemfinanceira

(monttmies expiessos em Euros)

Áurea 1

2018 2017

1 854 962 1 777 088

(7 623 500) (7 123 250)

(5 768 538) (5 346 162)

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingjee

Agcnt bankfee

Comissões bancárias

fnioniaiiies expressos eni Euros)

Áurea 1

2018

(301 516)

(24 500)

(1 681)

(327 697)

2017

(346 095)

(24 500)

(1 666)

(372261)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(ntoiilaiues expressoò cm Euros)

Áurea 1

2018 2017

Lucros de activos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganlios em operações financeiras 5 131 644 7 0S3 990

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados 5 131 644 7 0S3 990

As rubricas Outros proveitos e gaiilios/Oiitros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nioiuan/cs expressos cm Euros)

Áurea 1

2018 2017

Imobiliárias (95 949) (207 072)
Honorários (34 723.) (41 411)
Advogados e solicitadores (20 728) (41 564)
Contencioso e notariado (19S42) (38 323)
Avaliações (9 581 .) (11 699)
Audii fee (6 691) (6 581)
Conservações e reparações (6 174) (26 115)

Condomínios (5 732) (21 440)
Certificados energéticos (3 835) (7 632)

Seguros (2 584) (4 691)
Outros (10 874) (10218)

(216 713) (416 746)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(iiioniJiiics expressos em Eiiros)

Áurea 1

2018

1 880

(55 547)

(53 667)

2017

(45 637)

(539)

(46 176)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(nioiiiaitres expressos em Eiiros)

Áurea 1

2018 2017

(983 715) (1 444 625)

2218686 541 980

1 234 971 (902 645)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibonk Europe (UK Brandi)

Casli reserve

(moii/aiites expressos cm Eiiivs)

Áurea 1

2018 2017

200.000 200.000

200.000 200.000

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íèncido

Imparidade

(monltinies expressos em Eiiros)

Áurea 1

2018 2017

6.553.186 S.498.291

(3.036.334) (4.289.482)

3.516.852 4.208.809
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A nibrica Crédito a clientes - Áurea 1 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào, no montante de Euros 35 518 595. deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(moiiiaiiws twpi essos cm Enrosi

Ano Snldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2012 35.518.595 (1.IS2.8S6) 57.320 - 34.393.029

2013 34.393.029 (4.Ü31.63Ü) 298.720 (125.967) 30.534.152

2014 30.534.152 (S.137.278) 227.852 (172.063) 22.452.663

2015 22.452.663 (7.Q92.394) 178.843 22.926 15.562.038

2016 15.562.038 (4.109.099) 154.488 (11.461) 11.595.966

2017 11.595.966 (3.1 19.534) 75.066 (53.207) 8.498.291

201S S.498.291 (1.926.928) - (18.177) 6.553.186

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconliecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(moiilaiiWs íwprcssos em Eiiros)

Áurea I

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Uti!izações de imparidade

2018 2017

(4.2S9.4S2) (3.440.044)

(983.715) (1.444.625)

2.218.686 541.980

18.177 53.207

(3.036.334) (4.289.482)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

imonianles exprcssoi cm Euros)

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

Áurea 1

2018 2017

651.966 599.222

212.755 141.084

374.354 533.721

5.314.11 1 7.224.264

6.553.IS6 8.498.291

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectávei que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(iiioiilaiires expressos eni Enros)

Áurea 1

2018

Particulares

Crédito à habitação

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Descobertos em depósitos à ordem

5.855.443

576.301

48.661

72.781

6.553.186

2017

7.753.207

617.985

52.366

74.733

8.498.291
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue;
(nio)invilcs expressos em Em os)

Outros dewdores

Despesas Capítalizáveis

Despesas com custo diferido

Áurea 1

2018 2017

240 396 606 155

240 396 606 224

23 398

6 587 6 008

246 983 635 630

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

I.IO. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
{moniniítes expressos em Euros)

Empréstimos ohrigociotiislas

Obrigações de titularizaçào

.Turos periodificados

Outros

Áurea 1

2018 2017

36 318 595

16 346 478

(48 748 048)

3 917 025

36 318 595

12 263 895

(43 616 404)

4 966 086

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/e.\cesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação temiinasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente a data de maturidade legal para todas as tranches é I de Maio
de 2022.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(nioiuanies expi ojjus em Eiirosl

Ano Saldo Tnícíal Reembolsos Saldo Final

2012 36.318.595 - 36.318.595

2013 36.318.595 - 36.318.595

2014 36.318.595 - 36.318.595

2015 36.318.595 - 36.318.595

2016 36.318.595 - 36.318.595

2017 36.318.595 - 36.318.595

2018 36.318.595
- 36.318.595

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

Ifonuiile: expressos ,'ni Eiiresi

Valor

noniiiiai

Valor de

lialançc

Data de

Eoilssão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Áurea 1

Class A

Class B

Class C

19.5ÜO.OOO

1Ó.01S.595

800.000

19.500.0Ü(í

16.018.595

800.000

lO-mai-12

IO-mai-12

10-mai-I2

31-mai-22

31-mai-22

31-inai-22

Ta.xa Fixa 259ó

Taxa Fixa 10%

Taxa FL\a 10%

Mensal

Mensal

Mensal

36.318.595 36.318.595

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(nioiiiiiines expressos em Eiiros)

Valor

nonilnnl

Valor de

balanço
Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Áurea 1

Class A

Class B

Class C

19.50O.0U0

16.018.595

800.000

19.500.000

I6.0IS.595

800.000

10-mai-I2

lO-mai-12

lO-mai-12

3I-mai-22

31-iiiai-22

3i-mai-22

Ta.xa FLva 25%

Taxa Fixa 10?-ó

Ta.xa Fixa 10%

Mensal

Mensal

Mensal

36.318.595 36.318.595
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(inoiirunws cxp/vssos cm Eutosi

Áurea 1

2018 2017

Credores

Wliiieslar 40 20

Outros credores 7 105 21417

7 145 21 437

Servicing fees a faoturar 27 503 44 374

Outros custos apagar 1 1 865 10 749

Sector Público Adminislralivo 297 1 293

Contas diversas - 500

46 810 78 353

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatriinoniais

(moiilaiilcs expressos cm Eitros)

Garantias reais

Áurea 1

2018 2017

16 563 600 20 848 850



23 Análise detalhada das operações (continuação)

11 Áurea 2

A 10 de Maio de 2012 a Sociedade efectuou a Operação "Áurea 2"- esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários originados pela Caixa Econômica Montepio Geral no montante de Euros
35 021 140 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches:
Euros 23 000 000 de Ciasse A, 12 021 140 de Classe B e 800 000 de Class C, sendo as mesmas emitidas ao
par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos Juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A riibrica Obrigações de titularização - Áurea 2 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização.
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidainente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e2017;

Demonstração dc Resultados

para o período findo cm31 de Dezembro de 2018

(montantes expressos em Eitros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Áurea 2

Notas 2018 2017

1.1 1.664.107 1.903.182

1.1 (12.480.394) (10.751.129)

1.1 (10.816.287) (8.847.947)

1.2 (271.721) (411.459)

1.3 10.637.565 10.400.946

1.4 (256.846) (410.033)

1.5 (39.082) (46.112)

10.069.916 9.533.342

1.6 746.371 (685.395)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Oiioniaiiies expre.^xos em Eurux)

3.528.951

Áurea 2

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.7 200.000 200.000
Crédito a clientes 1.8 3.002.338 3.934.243
Outros ativos 1.9 326.613 445.001

Total do Ativo 3.528.951 4.579.244

Passivo

Títulos de dívida emitidos 1.10 3.461.034 4.532.882

Outros passivos 1.11 67.917 46.362

Total do Passivo 3.528.951 4.579.244

Contas extrapatrímonials (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

4.579.244
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(iiioiitaiiles expn-i^sos aii Eiiros)

Áurea 2

2018 2017

Activídades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(387.062)

(40.644)

(680.700)

(44.850)

FliL\os das actividades operacionais (427.706) (725.550)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

1.678.276

1.664.107

3.157.533

1.903.182

Total Recebimentos 3.342.383 5.060.715

FIilxos das actividades de investimento 3.342.383 5.060.715

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Juros e encargos similares (2.914.677) (4.335.165)

Total de Pagamentos (2.914.677) (4.335.165)

FliLxos das actividades de financiamento (2.914.677) (4.335.165)

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período 200.000 200.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 200.000 200.000

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 200.000 200.000

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rcndimeníos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

(monlanifs expressos em Eiiros)

Áurea 2

2018 2017

1 664 107 1 903 182

(12480 394) {10751 129)

(10 816 287) (8 847 947)

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiilaiites expressos em EiirosJ

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

.■igení bankfee

Comissões bancárias

Áurea 2

2018 2017

(258 239) (397 832)
(12 000) (12 000)

(1 482) (1 627)

(271 721) (41 1 459)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiiliinles expressos em Etiros)

Áurea 2

2018 2017

Lucros de activos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e gaiilios em operações financeiras

Resultados de activos e passivos Jinanceiros ao justo valor através

de resultados

10 637 565 10 400 946

10 637 565 10 400 946

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no e.xercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(monrantcs expressos em Em os)

Áurea 2

2018 2017

Imobiliárias (105 840) (209 228)

Honorários (35 802) (54 549)

Advogados e solicitadores (31 505) (43 090)

ConserNaçôes e reparações (22 823) (30 309)

Contencioso e notariado (11 870) (25 876)

Condomínios (9 781) (12 343)

Avaliações (7 762) (7 490)

Auditjee (6 691) (6 581)

Certificados energéticos (3 792) (7 268)

Seguros (1 364) (3 502)

Outros (19616) (9 797)

(256 846) (410 033)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Lnpostos

Outros

Outros resultados de exploração

1.6. Imparidade do crédito

Esta nibrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(monlanics expressos em Eurns)

Áurea 2

2018 2017

500
-

(39 583) (46 1 12)

(39 083) (46 113)

(montantes expressos em Etiros)

Áurea 2

2018 2017

(1 055 097) (1 176 149)

1 801 468 490 754

746 371 (685 395)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilistica descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue;

Depósitos à ordem

Citihank Europe (UK Brandi)

Cash reserve

(inonltinies ̂ 'xpressos em Eiiros)

Áurea 2

2018 2017

200.000 200.000

200.000 200.000

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito Çèncido

Imparidade

(montantes expressos em Eiiros)

Áurea 2

2018 2017

6.272.356 7.995.183

(3.270.01S) (4.060.940)

3.002.338 3.934.243
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A rubrica Crédito a clientes ~ Áurea 2 regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularízação, no montante de Euros 35 02! 140, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(iiioniiiiitcs c.\pn'ssos em Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Finai

2012 35.021.140 (.809.843) 79.604 _ 34.290.901

2013 34.290.901 (3.122.341) 249.507 (100.642) 31.317.425

2014 31.317.425 (8.774.676) 266.680 (239.598) 22.569.831

2015 22.569.831 (7.323.648) 166.666 36.630 15.449.479

2016 15.449.479 (4.330.021) 62.075 27.355 1 1.208.888

2017 11.208.888 (3.248.720) 91.187 (56.172) 7.995.183

2018 7.995.183 (1.678.276)
- (44.551) 6.272.356

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(iiionlaii/cs expressos em Em as)

Áurea 2

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

(4.060.940)

(1.055.097)

1.801.468

44.551

2017

(3.431.717)

(1.176.149)

490.754

56.172

(3.270.018) (4.060.940)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(monlaiues expressos cm Eiiros)

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

Áurea 2

2018 2017

445.162 312.963

58.194 162.510

208.832 359.596

5.560.168 7.160.114

6.272.356 7.995.183

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing /oans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(monlnitles expressos em Eiiros)

Particulares

Crédito à habitação

Crédito ao consumo

Outros créditos

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Descobertos em depósitos à ordem

Áurea 2

2018

5.637.664

498.947

51.158

44.497

40.090

2017

7.269.765

585.549

55.158

44.497

40.214

6.272.356 7.995.183
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inontantes twpressos c-m Eiiros)

Devedores

Outros devedores

Despesas Capitalizáveis

Contas diversas

Áurea 2

2018 2017

311 183 426 584

311 183 426 584

14417 18417

1 013
-

326613 445 001

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a coUections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlanies expressos em Euros)

Áurea 2

2018 2017

Empréstimos obrii^ocíonistas

Obrigações de titularizaçào 35 821 140 35 821 140

Juros periodificados 34 393 178 24 827 462

Outros (66 753 284) (56 115 720)

3 461 034 4 532 882

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente a data de maturidade legal para todas as tranches é 31 de Maio
de 2022.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(montanlcs expressos em Eiiras)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2012 35.821.140 - 35.821.140

2013 35.821.140 - 35.821.140

2014 35.821.140 - 35.821.140

2015 35.821.140 - 35.821.140

2016 35.821.140 - 35.821.140

2017 35.821.140 - 35.821.140

2018 35.821.140 - 35.821.140

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(iiioiíiaiiies e-xpressos eni Euivs)

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Áurea 2

Class A 23 000000 23 000000 lO.mai-12 31-mai-22 Taxa Fixa 25% Mensal

Class B 12 021 140 12 021 140 IO-mal-12 31-mai-22 Taxa Fixa lÜSó Mensal

Class C SlKiOOO SOO 000 lO-mai-12 31-mai-22 Taxa Fixa 10?-o Mensal

35 821 140 35 821 140

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

Áurea 2

Class A

Class B

Class C

Valor

nominal

23 000 ÜUO

12021 140

SOO 000

35 821 140

(niaiiianiej f.v/iivswj ent Eiiivs)

Valor de

balanço

35 821 140

Data de

Emissão

23 000000 10-mai-I2

12 021 140 lO-mai-12

SOO 000 l().niai-12

Maturidade

legal

31-mai-22

31-mai-22

31-mai-22

Taxa de Juro

Taxa Fixa 25/0

Ta.xa Fixa 10?''ó

Taxa Fixa lOIó

Periodicidade

pagamento

juros

Mensal

Mensal

Mensal

V j"
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

LI I. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue;

(iiianimiífs expressos em Eiiros)

Credores

Wliitestar

Outros credores

Ser\icing fees a facturar

Outros custos a pagar

Sector Público Administrativo

Contas diversas

Áurea 2

2018 2017

40 56

20 104 3 002

20 144 3 058

38 059 33 123

6 925 5 829

2 789 3 852

- 500

67917 46 362

A rubrica Outros credores regista essencialmetite tnontantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

(moiiraitles expressos em Eiiros)

Garantias reais

Áurea 2

2018 2017

11 764 175 14 523 675
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

12 Vinny

A 21 de Agosto de 2013 a Sociedade efectuou a Operação "Vinny" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de crédito pessoal, crédito ao consumo e crédito automóvel (formalizados por contratos de
mútuo, leasing e alugueres de longa duração) originados pela originados pela GE Consumer Finance, I.F.I.C.,
Instituição Financeira de Crédito, SA no montante de Euros 65 500 000 e na respectiva emissão de obrigações
titularizadas Classe A no montante Euros 67 400 000, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particulannente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos Juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Iniparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da iniparidade da carteira de activos vincendos e
vencidos, tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade
e o comportamento dos activos em mora e a iniparidade média da carteira de crédito para activos similares.
As perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação,
poderão conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e Juros das obrigações. Estas
perdas serão assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Vinny regista o valor contabilistico das obrigações de titularizaçâo.
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dosjuros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017;

Demonstração de Resultados

para o período findo eni31 de Dezembro de 2018

(iiionlniiit's expressos cm Eiiros)

Vinnv

Resultado do exercício

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos siinilares 1.1 4.392.637 5.456.390

Juros e encargos similares 1.1 (2.640.530) (3.427.588)

Margem financeira 1.1 1.752.107 2.028.S02

Resultados de serviços e comissões 1.2 (1.295.661) (1.783.840)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através
de resultados

1.3 201.338 (1.185.621)

Gastos gerais administrativos 1.4 (405.902) (521.213)

Outros resultados de exploração 1.5 324.037 884.061

Total de proveitos / (custos) operacionais (1.176.188) (2.606.613)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (575.919) 577.811

Resultado antes de impostos - -

Impostos sobre lucros
-

-
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 3L de Dezembro de 2018

Notas

iniontunics exp/vssos c/h Eiiros)

Vinny

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de divida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.7

l.S

1.9

1.10

1.11

400.000

4.405.359

1.336.464

6.141.823

5.291.404

850.419

6.141.823

400.000

6.736.687

1.617.717

8.754.404

7.950.164

804.240

8.754.404

Capital

Prestações acessórias de capital

Resei-vas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 6.141.823 8.754.404

Para ser lido com as notas ane.xas às demonstrações financeiras

0/

215



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o períodos findo em 31 de Dezembro de 2018

(iiiontunifs expressos em Eiiros)

Vinny

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagainentos) relativos à actividade
(1.044.115) (I.S96.531)operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (5.980) (12.885)

FliLxos das actividades operacionais (1.050.095) (1.909.416)

Actividades de Investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 1.754.168 3.066.274

Juros e rendimentos similares 4.393.878 5.459.413

Total Recebimentos 6.148.046 8.525.687

FliLXOs das actividades de investimento 6.148.046 8.525.687

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (2.417.453) (3.153.643)
Juros e encargos similares (2.680.498) (3.462.628)

Total de Pagamentos (5.097.951) (6.616.271)

Fluxos das actividades de financiamento (5.097.951) (6.616.271)

Variação da caixa e seus equivalentes _

Caixa e seus equivalentes no início do período 400.000 400.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 400.000 400.000

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 400.000 400.000

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

(moiitaiires expressos em Eiiros)

V^inny

2018 2017

4 392 637 5 456 390

(2 640 530J (3 427 58S)

1 752 107 2 02SS02

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiioiilanics twpressos em Euros)

Vinnv

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servicingfee (1 217 903) (1 686 520)

Comissões bancárias (53 258) (72 820)

Agent bankfee (24 500) (24 500)

(1 295 661) (1 783 840)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiionlaníes expressos cm Eiiros}

Vinny

2018 2017

Lucros de activos e passivosfinanceiros
ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivos financeiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados

201 338

(1 185 621)

201 338 (I 185 621)

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Advogados e solicitadores

Contencioso e notariado

Honorários

Auditfee

Seguros

Avaliações

Outros

(moiilaittcs Éxpressos em Euros)

Vinny

2018 2017

(300 123) (295 348)

(48 031) (91 918)

(40 814) (105 965)

(6 691) (6 869)

(25) (2 908)

- (37)

(10218) (18 168)

(405 902) (521 213)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Oulros proveitos de exploração

Outros

Outros eustos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(niontaiiics expressos em Eifvs)

Vinnv

2018

324 705

(24)

(644)

324 037

2017

884 855

(584)

(210)

884 061

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(monlaities expressos em Emas)

Vlnny

2018 2017

(575 919) (1 263 998)

- 1 841 809

(575 919) 577 811

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de ilm do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectlva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citihank Europe (UK Branch)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito vincando

Crédito vèncído

(nionttuifcs expressos em Eiiros)

Vinny

2018 2017

300.000 300.000

100.000 100.000

400.000 400.000

(nioiirunles e.\piessas em Eii/os)

Vinny

2018 2017

1.686.154 3.415.043

2.719.205 3.321.644

4.405.359 6.736.687
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A iTibrica Crédito a clientes - Vinny regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 65 500 000, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitaiizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(monlanies expi essos eni Ewos)

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo inicial

65.500.000

50.372.956

25.450.445

14.960.775

11.069.982

6.736.687

Recebimentos

(15.127.044)

(24.922.511)

(10.490.555)

(3.891.044)

(3.069.297)

(1.755.409)

Despesas

capitaiizáveis

885

251

(Utilizações)/

Reposições

(1.263.998)

(575.919)

Saldo Final

50.372.956

25.450.445

14.960.775

11.069.982

6.736.687

4.405.359

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconliecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que e.xcedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(Diaiilaiilcs expressos em Euros)

Vinnv

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizaçôes de imparidade

2018 2017

(1.S41.S09)

(575.919) Í1.263.99S)

- 1.841.809

575.919 1.263.998

-
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(ninnranrcs expressos em Eiinis)

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

Vinny

2018 2017

3.999.071 5.S14.129

37.593 132.115

219.209 560.733

149.4S6 229.710

4.405.359 6.736.6S7

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non perfonuing loivis) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(monianles expressos em Euros)

Vinny

2018 2017

Empresas

Crédito automóvel 65.244 88.958

Leasing mobiliário 31.872 59.416

Outros créditos 6.161 10.460

Crédito ao consumo 698 1.723

103.975 160.557

Particulares

Crédito ao consumo 3.832.714 5.667.025

Crédito automóvel 371.224 662.093

Leasing mobiliário 92.535 230.419

Outros créditos 4.911 14.088

Desconto e outros créditos titulados por efeitos
- 2.505

4.301.384 6.576.130

4.405.359 6.736.687
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(monliinles expressos ci/i EurosI

Devedores

Outros devedores

Sector Público Administrativo

Despesas com ci:isto diferido

Vinny

2018 2017

1 289 694 1 572 942

1 289 694 1 572 942

26 175 24 203

20 595 20 572

1 336 464 I 617 717

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a col/ecíions de créditos ainda nào
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de divida emitidos

Esta nibrica é apresentada como segue:
(iiioiitanres cxpwssos cm Ettros)

Empréstimos obrigacionisías

Obrigações de titularizaçào

Juros periodi ficados

Outros

Vinnv

2018 2017

9 436 770

91 746

(4 237 1 12)

5 291 404

11 834 223

131 714

(4 033 773)

7 950 164

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiéncia)/e.\cesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente a data de maturidade legal é 15 de Dezembro de 2024. Os
valores referentes às amonizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(iiioiiUiiucs c.xpivssos cm Eiiros)

Ano Saldo Iniciai Reembolsos Saldo Final

2013 67.400.000 (9.883.463) 57.516.537

2014 57.516.537 (22.028.986) 35.487.551

2015 35.487.551 (13.878.339) 21.609.212

2016 21.609.212 (6.601.346) 15.007.866

2017 15.007.866 (3.153.643) 11.854.223

2018 1 1.854.223 (2.417.453) 9.436.770

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

fnionUnles expressos em Eurt-sl

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão
Maturidade

legai

Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Viiiny

Classe A 67.400.000 9.436.770 l5-jul-13 15-dez-24 TaxaFL'ü3 25% Mensal

67.400.000 9.436.770

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(moniivius expressos em Eiiivs)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros
Vinny

Classe A 67 -llX) 000 11 854 223 I5-jul-13 15-dez-24 Ta.xa Fixa 25% Mensal

67 400 000 11 854 223
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiioitUiiitcs expressos cm Eiirosj

Credores

Whitestar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Contas diversas

Outros custos a pagar

VInny

2018 2017

69 760 16 243

34 224 -

103 9S4 16 243

74 137 1 14 145

6 645 11 839

- 26 063

665 653 635 950

850 419 804 240

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

13 Operação Swift

A 17 de Outubro de 2013 a Sociedade efectuou a Operação "Swift" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos ao consumo e de empréstimos a pequenas e médias empresas originados pela
Caixa Econômica Montepio Geral, S.A. no montante de Euros 10 610 319 e na respectiva emissão de
obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros 10 610 319 Classe A, Euros 812 500 Classe B, sendo
as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente
junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fimdos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de timlarízaçào - Swift regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017;

Demonstração de Resultados

para o período findo em31 de Dezembro de 2018

(iiioiitniilcs expivssos ciii Eiiros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Custos com pessoal

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (peixlas) imparidade do crédito

Resultado operacional

Resultados eventuais

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Swift

Notas 2018 2017

1.1 4.037.SS3 2.901.656

1.1 (65.327) (271.324)

1.1 3.972.556 2.630.332

1.2 (953.072) (649.718)

1.3 (3.731.964) (1.967.699)

1.4 (249.927) (438.148)

1.5 (6S6) (7.742)

(4.935.649) (3.063.307)

1.6 963.093 432.975

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

1/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capitai Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

{montantes expressos em Eiitxis)

6.148.357

Swlft

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.7 200.000 200.000
Crédito a clientes 1.8 4.6S0.115 4.505.061
Outros ativos 1.9 1.268.242 367.631

Total do Ativo 6.148.357 5.072.692

Passivo

Títulos de dívida emitidos 1.10 5.913.542 4.950.844
Outros passivos 1.11 234.815 121.84S

Total do Passivo 6.148.357 5.072.692

Contas extrapatrimoniais (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

5.072.692
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(ntoitianles expressos cm Em os)

Swift

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(1.990.776)

(553)

(1.154.846)

(1.306)

Fluxos das acfividades operacionais (1.991.329) (1.156.152)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

788.039

4.037.SS3

205.911

2.901.656

Total Recebimentos 4.825.922 3.107.567

FliLXos das actividades de investimento 4.825.922 3.107.567

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

(2.421.542)

(413.051)

(1.761.266)

(190.149)

Total de Pagamentos (2.834.593) (1.951.415)

Fluxos das actividades de financiamento (2.834.593) (1.951.415)

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período 200.000 200.000

Caixa e seus equivalentes no fim do período 200.000 200.000

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 200.000 200.000

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlanlcs expressos cm Euros)

Swift

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 4 037 883 2 901 656

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos (65 327) (271 324)

Margem financeira 3 972 556 2 630 332

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monhvnes expressos em Euros)

Swíít

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servícingfee (91S 666) (615 977)
Agení bankfee (24 500) (24 500)
Comissões bancárias (9 906) (9 241)

(953 072) (649 718)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;

(montantes expressos cm Eiiros)

Prejuízos de octivos e passivos jiuanceiros

ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através

de resultados

Swift

2018 2017

(3 731 964) (1 967 699)

(3 731 964) (1 967 699)

A rubrica de Outros custos e perdas em operações financeiras inclui o reconhecimento, no exercício, da
insuficiência/e.xcesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montantes expressos em Eiiros)

Advogados e solicitadores

Honorários

Contencioso e notariado

Avaliações

Outros

Swift

2018 2017

(120617)

(97 513)

(21 870)

(824)

(9 103)

(249 927)

(218 694)

(121 935)

(83 758)

(148)

(13 613)

(438 148)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlanles expressos eni Euros)

S>vift

2018 2017

Outros custos de exploração

Impostos (685) (243)
Outros (1) (7 499)

Outros resultados de exploração (686) (7 742)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(montaitles expressos em Euros)

Snift

2018 2017

(23 023) (37 288)

986 116 470 263

963 093 432 975

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilistica descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Europe (UKBranch)

Cash reserve

(moiitanles CT/Jnvros em Euros)

Swft

2018 2017

200.000 200.000

200.000 200.000

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íêncido

Imparidade

(mciiilanies expressos em Euros)

Svvift

2018 2017

7.497.726 8.308.787

(2.817.61 1) (3.803.726)

4.680.1 15 4.505.061
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes — Svvift regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 10 610 319, deduzido dos recebimentos de capitais entretanto ocorridos,
da devolução de créditos e das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas
capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

(m/nianles erprcisus cm Eiiiví)

Ano Saldo iniciai Recebimentos
Devolução

de créditos

Despesas

capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2013 10.610.319 (109.161) - 551 (47.087) 10.454.622
2014 10.454.622 (1.043.130) (11.997) 3.747 (1 1.284) 9.391.958
2015 9.391.958 (557.131)

- 818 (72.126) 8.763.519
2016 8.763.519 (246.374)

- 687 34.154 S.55I.986
2017 8.551.986 (242.661)

- 36.749 (37.287) 8.308.787
2018 8.308.787 (788.039)

- (23.022) 7.497.726

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movitnentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(nioiuiinles expressas em Euros)

Swift

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizaçôes de imparidade

(3.803.726)

(23.023)

986.1 16

23.022

2017

(4.273.988)

(37.288)

470.263

37.287

(2.817.611) (3.803.726)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(moiiloiites expressos cm Eiii os)

S>vift

2018 2017

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

4.545.361

49.198

261.686

2.641.481

5.104.642

35.498

299.408

2.869.239

7.497.726 8.308.787

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non perfonning loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(nioiiiaiiies expressos em Eiirosi

Empresas

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Financiamentos à actiridade empresarial e equiparada

Créditos em conta corrente

Descobertos em depósitos à ordem

Outros créditos

Cartão de crédito

Crédito ao consumo

Particulares

Crédito à habitação

Outros créditos

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Descobertos em depósitos à ordem

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada

Cartão de crédito

Créditos em conta corrente

Crédito ao consumo

Swift

2018 2017

1.043.760 1.273.663

884.773 1.009.934

621.392 718.142

140.312 164.973

108.735 124.716

26.119 29.548

27 27

2.825.1 18 3.321.003

2.840.646 3.033.787

845.792 912.689

512.579 536.553

202.469 214.774

115.835 121.611

82.215 86.572

69.082 74.387

3.990 7.41 1

4.672.608 4.987.784

7.497.726 8.308.787
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montanles expressos em Euros)

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

Despesas Capitalizáveis

Smft

2018 2017

1 229 824 329 298

1 229 824 329 298

37 712 37 627

706 706

1 268 242 367 631

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiilanles expressos em Euros)

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularização

Juros periodifícadús

Outros

Swift

2018 2017

1 764410

- 347 724

5 913 542 2 838 710

5 913 542 4 950 844

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 201S, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de

Outubro de 2023.

Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularizaçào entretanto ocorridas são analisados como
segue:

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Inicial

11.422.819

11.422.819

7.367.184

5.100.391

3.525.676

1.764.410

Reembolsos

(4.055.635)

(2.266.793)

(1.574.715)

(1.761.266)

(1.764.410)

{momaiilcs expressos em Euros)

Saldo Final

11.422.819

7.367.184

5.100.391

3.525.676

1.764.410

O montante recebido dos créditos securitizados foi já suficiente para o reembolso integrai dos títulos emitidos.
Face à natureza deste tipo de operações, os valores adicionais recebidos continuarão a ser canalizados para
os detentores de obrigações até à extinção da operação.

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(monianics expressos cm Eiirosl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Swift

Classe A 10.610.319 - I7-OUI-13 25-out-23 Taxa FLxa 10% Mensal

Classe B 812.500
-

17-out-I3 25-out-23 Taxa FLxa 10% Mensal

11.422.819

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(tiioiiianies expressos em Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Swift

Classe A 10.610.319 951.910 l7-out-13 25-out-23 Ta.xaFixa 10% Mensal

Classe B 812.500 812.500 17-OUI-13 25-out-23 Taxa Fixa 10% Mensal

1 1.422.819 1.764.410

4
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

{moniantvs expressos em Em os)

Credores

Whitestar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Outros custos a pagar

Sector Público Administrativo

Smft

2018 2017

1 571

18 154 17 627

18 154 19 198

209 812 48 862

4 428 51 500

2421 2 288

234 815 121 848

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

12. Contas extrapatrimoniais

(montantes expressos em Euros)

Garantias reais

S>vift

2018 2017

3 165 500 2 604 500
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

14 Operação Agora

A 14 de Março de 2014 a Sociedade efectiiou a Operação "Agora*' - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de crédito pessoal e automóvel originada pelo CrediAgora Instituição Financeira de Crédito,
S.A. no montante de Euros 5 850 000 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2
tranches: Euros 5 000 000 Sênior Notes. Euros 1 000 000 Júnior Notes, sendo as mesmas emitidas ao par.
Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos comespondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vincendos e
vencidos, tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade
e o comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares.
As perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação,
poderão conduzir a uma insuficiência de fiindos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas
perdas serão assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Agora regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegia ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a "^1 de Dezembro
de 20l8e2017;

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro do 2018

(inoinniues expresso» em EiirosJ

Juros e rendimentos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através
de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Agora

Notas 2018 2017

1.1 614.666 1.133.106

1.1 614.666 1.133.106

1.2 (188.419) (271.250)

1.3 (590.422) (691.796)

1.4 (142.438) (126.336)

1.5 45.422 107.275

(875.857) (982.107)

1.6 261.191 (150.999)

Para ser lido comas notas anexas às demonsnaçòes financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

inioiilonlcs expressos em Etiros)

Agora

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7

1.8

1.9

50.000

897.261

47.109

994.370

437.028

768.929

117.786

1.323.743

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capitai Próprio

1.10

1.11

982.055

12.315

994.370

1.147.145

176.598

1.323.743

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 994.370 1.323.743

Contas e.vtrapatrlmoniaís (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(moiiiaitics expressos cm Euros)

Agora

2018 2017

Activídades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
operacional (377.434) (210.497)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (1.606) (104)

Fliixos das aclividüdes operacionais (379.040) (210.601)

Activídades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 131.522 125.135
Juros e rendimentos similares 616.003 1.137.601

Total Recebimentos 747.525 1.262.736

Fluxos das activídades de investimento 747.525 1.262.736

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (755.513) (665.426)

Total de Pagamentos (755.513) (665.426)

FliLxos das actividades de financiamento (755.513) (665.426)

Variação da caixa e seus equivalentes (387.028) 386.709
Caixa e seus equivalentes no inicio do período 437.028 50.319

Caixa e seus equivalentes no fim do período
50.000 437.028

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 50.000 437.028

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Margem financeira

(inoiiiariics expressos cm Eiiros)

Agora

2018 2017

614 666 I  133 106

614 666 1  133 106

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agent bank fee

Comissões bancárias

(moiilanies expressos ent Eiiros)

Agora

2018 2017

(165 314) (246 268)

(20 500) (20 500)

(2 605) (4 482)

(188419) (271 250)

'A
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(niontiuilcs expivsòos em Eiiios)

Agora

2018 2017

Prejuízos dc íictivos c passivos financeiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras (590 422) (691 796)

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados (590 423) (691 796)

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota l.IO).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

íinonitinies expressos em Eitros)

Advogados e solicitadores

Honorários

Contencioso e notaríado

Outros

Agora

2018 2017

(1 15 541) (90 890)

(14 1 19) (18 886)

( S 320.) (12798)

(4 45S) (3 762)

(142 438) (126 336)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Outros

Outros resultados de exploração

l .6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(moniaiiWs expressos em Eiiros)

Agora

2018 2017

45 422 107 594

(319)

45 422 107 275

(montantes expressos em Euros)

Agora

2018 2017

20 9S6 (732 352)

240 205 581 353

261 191 (150 999)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incoiridas à data de fim do exercício
detenninadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabiiística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Europe (VKBrandi)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito vincendo

Crédito Çêncido

bnparidade

(niõiilanu-s expressos em Eiiros)

Agora

2018 2017

387.028

50.000 50.000

50.000 437.028

(momantes expressos cm Enros)

Agora

2018 2017

69

1.815.484 1.927.288

(918.223) (1.158.428)

897.261 768.929
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A rubnca Crédito a clientes - Agora regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào. no montante de Euros 5 850 000, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(iihviiaiilí-s expressos cru Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(UtiJlzaçòes)/

Reposições
Saldo Finai

2014 5.850.000 (1.586.785) -
- 4.263.215

2015 4.263.215 (324.260) - - 3.938.955

2016 3.938.955 (150.461) - (1.010.661) 2.777.833

2017 2.777.833 (130.381) 751 (720.846) 1.927.357

2018 1.927.357 (132.859)
-

20.986 1.815.484

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(morUanies expressos cru Euros)

Agora

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

(1.158.428)

20.986

240.205

(20.986)

(918.223)

(1.728.275)

(732.352)

581.353

720.846

(1.158.428)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(iiiontiiriics expressos cm Euros)

Agora

2018

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

1.815.484

1.815.484

2017

1.926.174

1.133

50

1.927.357

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performiug loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

i/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada cotno segue:

(nioiilniiies fxpiessoi cm EiirosJ

Particulares

Crédito automóvel

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

1.9. Outros acti vos

Esta nibrica é apresentada como segue:

Devedores

Outros devedores

Agora

2018 2017

1.220.545 I.306.60I

5S9.136 620.756

5.S03
-

1.815.484 1.927.357

(montuii/csexpicssos cm Eiiros)

Agora

2018 2017

47 109 117 786

47 109 1 17 786

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta mbrica é apresentada como segue:

Empréstimos obrigacionisías

Outros

(moiiitiiiies expressos em Euros)

Agora

2018 2017

982 055 I  147 145

982 055 I  147 145

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiêncía)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Julho de 2024. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas são
analisados como segue:

(inoiiianles expressos em Eiiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Fina!

2014 6 000 000 (2 383 147) 3 616 853

2015 3616S53 (I 587 004) 2 029 849

2016 2 029 849 (1 420 432) 609 417

2017 609417 (609 417) -

O montante recebido dos créditos securitizados foi já suficiente para o reembolso integral dos títulos emitidos.
Face à natureza deste tipo de operações, os valores adicionais recebidos continuarão a ser canalizados para
os detentores de obrigações até à extinção da operação.

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(nioiiiniiles expressos em Eurvs)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Dala dc

Emissão

Matundade „ , ,
Taxa dc Juro

legal

Pe riodícidade

pagamento

juros

.\gora

Sc níor Notes 5.000.000 ■ 14-iiiar-14 20-dez-21 Taxa FLxa 3% Mensal

Júnior Notes 1.000.000 ■ 14-mar-14 20-dez-2I n.a. Mensal

6.000.000
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
As característiccis das einissões vivas a 31 dõ Dezembro de 2017, são apresentadas como seguei

("lonunus •.•iprífsos cin EiirvsJ

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal Taxa de Juro
Periodicidade

pagamento juros

Agora

Sênior Notes 5.000.000 - 14-mar-14 20-dez-21 Taxa Fixa 3% Mensal
Júnior Notes 1.000.000

- 14-inar-14 20-dez-2I n.a. Mensal

6.0(10.0U0

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monitiiircs exprimos cm

Credores

Whitesrar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Agora

2018 2017

2 227 I 541

2 147 156 333

4 374 157 874

6812 15 988

1  129 2 736

12 315 176 598

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoiiiais

ímomamcs expressos cm Eiiros)

Agora

2018 2017

Garantias reais 251 000
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

15 Operação Temple

A 27 de Junho de 2014 a Sociedade efetuou a Operação "Temple" - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos hipotecários originados pela General Electric Capital Bank, S.A. e pela GE Consumer
Finance, Instituição Financeira de Crédito no montante de Euros 7 444 429 e na respectiva emissão de
obrigações titularizadas em apenas uma tranche; Euros 7 600 00 Classe A, sendo as mesmas emitidas ao par.
Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularízação - Temple regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.

/

í/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a de Dezembro
de 2018 e 2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(nioiirnnics L-xpi t-ssos em Eiiros)

Teniple

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 1.249.911 1.505.784

Margem financeira 1.1 1.249.911 1.505.784

Resultados de serviços e comissões 1.2 (199.313) (226.366)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3 (2.952.448)de resultados 904.468

Gastos gerais administrativos 1.4 (212.534) (253.881)
Outros resultados de exploração 1.5 (34.758) (28.106)

Total de proveitos / (custos) operacionais (3.399.053) 396.115

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 2.149.142 (1.901.899)

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras

C/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(inontanies expressos cm Eiirns)

Teniple

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.7

1.9

1.10

1.11

189.314

2.052.600

269.172

2.511.086

2.458.128

52.958

2.511.086

166.383

860.290

133.427

1.160.100

1.035.352

124.748

1.160.100

Capital

Prestações acessórias de capital

Reser\'as e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas e.\trapatrímoniaís (nota 1.12)

2.511.086 1.160.100

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(nionlaiiWs expressos em Eiiros)

Temple

2018 2017

Actlvldades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
(615.416)operacional (388.242)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (38.724) (24.479)

F/ilxos das actividades operacionais (654.140) (412.721)

Activídades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 956.832 1.191.477

Juros e rendimentos similares 1.249.911 1.505.784

Total Recebimentos 2.206.743 2.697.261

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito
- (85.374)

Totai de Pagamentos
- (85.374)

Fluxos das actividades de investimento 2.206.743 2.611.887

Activídades de fínancíamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (1.529.672) (2.138.651)

Total de Pagamentos (1.529.672) (2.138.651)

Fluxos das actividades de financiamento (1.529.672) (2.138.651)

Variação da caixa e seus equivalentes 22.931 60.515

Caixa e seus equivalentes no início do período 166.383 105.868

Caixa e seus equivalentes no fim do período 189.314 166.383

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 189.314 166.383

Para ser lido comas notas ane.xas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Jitros e rendimeníos similares

Juros de crédito

Margemfinanceira

(moniaiilcs expressos em Euros)

Temple

2018 2017

1 249 911 1 505 784

1 249 911 1 505 784

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agent bankfee

Comissões bancárias

(monUintes expressos em Euros)

Temple

2018

(178 372)

(20 500)

(441)

(199 313)

2017

(205 239)

(20 500)

(627)

(226 366)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiilantes expressos em Euros)

Temple

2018 2017

Lucros de activos e passivos financeiros
00 justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosjlnanceiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados

904 468

(2 952 448)

(2 952 448) 904 468

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota l.IO).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montantes expressos em EiirosJ

Temple

2018 2017

Imobiliárias (71 560) (110 650)
Advogados e solicitadores (55 138) (62 412)
Contencioso e notariado (26 946) (11 832)
Honorários (13 314) (17818)

Conservações e reparações (11 458) (21 290)
Avaliações (9 238) (4 765)

Audit tée (6 691) (6 869)

Certificados energéticos (4 495) (3 832)

Condomínios (2 756) (3 563)

Seguros (1 572) (2 929)

Outros (9 366) (7 921)

(212 534) (253 881)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta nibrica é apresentada como segue:
fiiioiiiiinics expressos aii Etiros)

Temple

2018 2017

Outros proveitos de exploração

Outros 265

Outros custos de exploração

Impostos (35 023) (28 106)

Imposto Vnico de Circulação (lUC) -
-

Outros resultados de exploração (34 758) (28 106)

Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moitinnles expi' cssos em Euros)

Temple

2018 2017

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício (305 068) (2 191 532)

Reversões do exercício 2454210 289 633

2 149 142 (1 901 899)

A Ribrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
detenninadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilistica descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada conio segue:

Depósitos à ordem

Ciíibank Europe (UKBrandi)

Casli reserve

(nioiiliinlcs expressos cm Eiiros)

Temple

2018 2017

89.314 66.383

100.000 100.000

189.314 166.383

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito Çêncido

Imparidade

(muiiliinics expressas em Eiiros)

Temple

2018 2017

2.997.315 3.953.915

(944.715) (3.093.625)

2.052.600 860.290

258



23 Análise detalhada das operações (continuação)

A rubrica Crédito a clientes - Temple regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 7 444 429, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(monlanus c.xpressos cm Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis
Outros

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2014 7.444.429 (371.597) 205.968 - . 7.278.800

2015 7.278.SOO (1.396.318) 355.435 - - 6.237.917

2016 6.237.917 (1.131.776) 20.620 - (48.884) 5.077.877

2017 5.077.S77 (1.258.765) 67.285 85.376 (17.858) 3.953.915

2018 3.953.915 (956.832)
- -

232 2.997.315

A rubrica recebimentos não inclui os valores que se encontram a ser reconhecidos dlrectamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(moiiinntes expressos em Ettrox)

Temple

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do e.xercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

(3.093.625)

(305.068)

2.454.210

(232)

(944.715)

(1.209.584)

(2.191.532)

289.633

17.858

(3.093.625)

í-í
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(nionliinlesexpiessos em Eiiros)

Prazo indeterminado

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

Temple

2018 2017

22.015 22.586

58.123 50.589

2.917.177 3.880.740

2.997.315 3.953.915

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non perfonning loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(montantes expressos em Euros)

Empresas

Crédito à habitação

Particulares

Crédito à habitação

Temple

2018 2017

289

289

2.997.315 3.953.626

2.997.315 3.953.626

2.997.315 3.953.915
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(nioniaiiics expressas em Eiiros)

Devedores

Outros devedores

Despesas Capitalizáveis

Despesas com custo diferido

Temple

2018 2017

237 892 65 142

237 892 65 142

27 200 65 490

4 080 2 795

269 172 133 427

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a coUections de créditos ainda nâo
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
{nionlonles expressos em Eiiros)

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

Outros

Temple

2018 2017

I 020 572 2 550 243

1 437 556 (1 514891)

2 458 128 1 035 352

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insufíciência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as obrigações é 25 de
Julho de 2024. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto oconJdas são
analisados como segue:

(iiioiilíiiitcs e.xpressos em Etiios)

Ano Saldo Iniciai Reembolsos Saldo Final

2014 7.600.000 (86.598) 7.513.402

2015 7.513.402 (1.278.597) 6.234.805

2016 6.234.S05 (1.545.911) 4.68S.894

2017 4.6SS.894 (2.138.651) 2.550.243

201S 2.550.243 (1.529.671) 1.020.572

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(iiioniaiiles i.xprcsfos em Eiirosl

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão
Maturidade Periodicidadejggjjj Taxa de Juro pagamento

juros

Temple

Classe A 7.600.000 1.020.572 27-jim-14 25-jiil-24 El.tR IM Mensal

7.600.000 1.020.572

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017. são apresentadas como segue:

(monlaiiles cxprcsto:^ em Euns)

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão
Maturidade Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Temple

Classe A 7 600 000 2 5.10 243 27-jun-14 25-jul-24 EURIM Mensal

7 600 000 2 550 243

r
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Credores

Wliitestar

Outros credores

Ser\icing fees a facturar

Outros custos a pagar

Sector Público Administrativo

Contas diversas

(iiioiUíiiiics expressos ent Eiiros)

Temple

2018

40

14 563

14 603

20 958

17 397

52 958

2017

555

108 346

108 901

6 096

5 829

3 657

265

124 748

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

Imoiilanles expressos em Eiiros)

Garantias reais

Temple

2018 2017

11 626 599 13 185 099
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
16 Operação Zeus

A 14 de Agosto de 2014 a Sociedade efectuou a Operação "Zeus" - esta Operação consistiu na aquisição de
uma carteira de créditos automóveis e créditos ao consumo pelo Banco Santander Consumer Portugal. S.A.
no montante de Euros 2 341 269 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches:
Euros 2 273 000 Classe A, Euros 55 000 Ciasse B, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram
colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da caiteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Zeus regista o valor contabilístico das obrigações de titularização, no
âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo cm 31 de Dezembro de 2018

(ntotilanifs expressos ent Etiros)

2^us

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 762.365 756.468

Juros e encargos similares 1.1 (635) (1.080)

Margem financeira 1.1 761.730 755.388

Resultados de ser\'iços e comissões 1.2 (153.597) (156.864)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados
1.3 (603.264) (637.046)

Gastos gerais administrativos 1.4 (182.S01) (318.532)

Outros resultados de exploração 1.5 - (1.981)

Total de proveitos / (custos) operacionais (939.662) (1.114.423)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 177.932 359.035

Resultado antes de impostos - -

Impostos sobre lucros - -

Resultado do exercício
-

-

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(iiionrniiíes c-.v/iív.TSüj cnt Eiiros)

Zeus

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito
Crédito a clientes

Outros ativos

1.7

1.8

1.9

49.839

I.79I.8I7

80.166

47.608

1.681.447

121.636

Total do Ativo 1.921.822 1.850.691

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos
1.10

1.11

1.898.944

22.878

1.830.700

19.991

Total do Passivo

Capital Próprio

1.921.822 1.850.691

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

-

-

Total do Capital Próprio
- -

Total do Capital Próprio e Passivo 1.921.822 1.850.691

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo eni 31 de Dezembro de 2018

{moiilaiUes expressos em Ewos)

Zeus

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(291.203)

(839)

(502.020)

(3.676)

Fhixos das actividades operacionais (292.042) (505.696)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

67.562

762.365

95.214

756.468

Total Recebimentos 829.927 851.682

Fhixos das actividades de investimento 829.927 851.682

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos

Juros e encargos similares

(535.019)

(635)

(361.323)

(1.189)

Total de Pagamentos (535.654) (362.512)

Fhixos das actividades de financiamento (535.654) (362.512)

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

2.231

47.608

(16.526)

64.134

Caixa e seus equivalentes no fim do período 49.839 47.608

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 49.839 47.608

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

l. 1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monianies.expressos em Etirosf

Zeus

2018 2017

Juros e renditnenlos similares

Juros de crédito 762 365 756 468

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos (635) (1 080)

Margem financeira 761 730 755 388

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiíoiilaiites expressos em Ettros)

Zeus

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servicingfee (131 649) (134912)
Agem bonkfee (20 500) (20 500)

Comissões bancárias (1 448) (I 452)

(153 597) (156 864)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(ntoiiiantcs expressos em Eiiros)

Zeus

2018 2017

Prejuízos cie acdvos e passivos financeiros

00 justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras (603 264) (637 046)

Resultados de activos e passivosfinanceiros ao justo valor através

de resultados
(603 264) (637 046)

A rubrica Outros custos e perdas em operações financeiras inclui o
insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

reconhecimento, no exercício, i

Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiionla/ilcs e.xpressos em Euros)

Zeus

2018 2017

Advogados e solicitadores

Honorários

Contencioso e notariado

Conser\'açòes e reparações

Avaliações

Outros

(87 817)

(60 620)

(17 635)

(16 729)

(125 752)

(133 122)

(43 532)

(172)

(74.)

(15 880)

(182 801) (318 532)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Oulros custos de exploração

Outros

Outros resultados de exploração

.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do e.xercício

ímonianies expressos cni Em os)

Zeus

2018 2017

(1 981)

(1 981)

{moiifüiifes expressos em Eiiros)

Zeus

2018 2017

(3 159) (538)

181 091 359 573

177 932 359 035

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Europe (UK Brandi)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito vincendo

Crédito incido

Imparidade

{nionlaiiifs expressos em Eiiros)

Zeus

2018 2017

34.839 32.608

15.000 15.000

49.839 47.608

(maiilnnws expressos em Euros)

Zeus

2018 2017

I.79I.817 1.862.538

- (181.091)

1.791.817 1.681.447
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - Zeus regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 2 341 269. deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

liiiontantes expressos em Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(Utilizações)/

Reposições
Saldo Fina!

2014 2.341.269 (106.428) 500 (223) 2.235.lis
2015 2.235.118 (175.347) - (117) 2.059.654

2016 2.059.654 (102.658) 1.473 (178) 1.958.291
2017 1.958.291 (95.214) - (539) 1.S62.538
2018 1.862.538 (67.562)

- (3.159) 1.791.817

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:
(inonlúiiies expressos em Euros)

Zeus

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro (181.091) (540.665)
Dotações do exercício (3.159) (538)
Reversões do exercício 181.091 359 573
(Reposiçòes)/Utilizações de imparidade 3.159 539

(181.091)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(nioiila/itcs expressos em Etiros)

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Zeus

2018 2017

1.757.131 1.784.185

21.255 42.309

13.431 36.044

1.791.817 1.862.538

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non per/onning locms) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(montantes expressos em Enros)

Empresas

Crédito automóvel

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Crédito ao consumo

Outros créditos

Descobertos em depósitos à ordem

Particulares

Crédito automóvel

Crédito ao consumo

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Outros créditos

Descobertos em depósitos à ordem

Zeus

2018

133.618

25.21 1

21.286

8.114

1.583

189.812

1.099.341

205.970

166.098

127.026

3.570

2017

136.877

26.216

21.286

8.114

1.583

194.076

1.139.687

212.868

175.244

137.068

3.595

1.602.005 1.668.462

1.791.817 1.862.538
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(niontiiiires c.xpivssos cik Euroxl

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

Zeus

2018 2017

76 997 118 638

76 997 1 18 638

3 169 2 998

SO 166 121 636

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a coUections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de divida emitidos

Esta nibrica é apresentada como segue:

(nioiirunics expressos cm Eiiros)

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

Juros periodificados

Outros

Zeus

2018 2017

404 436 939 456

28 29

1 494 480 891 215

I 898 944 1 830 700

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

l/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Agosto de 2021 Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularizaçào entretanto ocorridas são
analisados como segue:

(inoiiruiilcs i'.\pi t'ssos em Eiiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2014 2.328.000 (271.398) 2.056.602

2015 2.056.602 (346.841) 1.709.761

2016 1.709.761 (408.982) 1.300.779

2017 1.300.779 (361.323) 939.456

2018 939.456 (535.020) 404.436

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(nt'iniinifcs cxprcisos Cur^fS)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Periodicidade

Ta.\a de Juro pagamento

juros

Zeus

Classe A 2.273.000 349.436 14-ago-I4 25-ago-2l n.a. Mensal

ClasseB 55.()()0 55.000 14-ago-l4 25-ago-2l n.a. Mensal

2.328.0U0 404.436

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(niuM.Tiles cxpics:o-j ■ ni Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal

Periodicidade

Ta.va de Juro pagamento

juros

Zeus

Classe A 2.273.000 884,456 I4-ago-14 25-ago-21 n.a. Mensal

Classe B 55.000 55.000 14-ago-I4 25-ago-21 n.a. Mensal

2.32S.000 939.456
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
l.ll. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

{montaiilcs expressos em Euros)

Credores

Wliitestar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Zeus

2018 2017

2 731

9 632 3 162

12 363 3 162

9 0S2 14 573

1 417 2 256

16
-

22 S78 19991

A nibrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

17 Orion 1

A 30 de Outubro de 2015 a Sociedade efectuou a Operação "Orion 1"- esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários de imóveis residenciais e de empréstimos a pequenas e médias
empresas com garantia hipotecária originados pela Caixa Econômica Montepio Gerai, no montante de Euros
98 049 724 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches: Euros 104 100 000
de Classe A, 2 SOO 000 de Classe B e 1 de Classe C, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,

tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros táctos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularizaçâo - Orion 1 regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.

U
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 20i8e2017:

Demonstração dc Resultados

para o período findos em31 de Dezembro dc 2018

(moiilaiiies oxpresws cm Eiims)

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Orion

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 9.470.322 10.315.313
Juros e encargos similares l.I (3.301.084) (4.301.641)

Margem financeira 1.1 6.169.238 6.013.672

Resultados de serviços e comissões 1.2 (1.470.305) (1.738.592)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3 837.355de resultados (7.770.775)

Gastos gerais administrativos 1.4 (1.802.914) (1.875.999)
Outros resultados de exploração 1.5 (316.154) (155.492)

Total de proveitos / (custos) operacionais (2.752.018) (11.540.858)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (3.417.220) 5.527.186

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(inoiilttiiifs expressos cm Emos)

Orion

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7 1.967.076 2.446.904

1.8 38.173.172 53.424.265

1.9 650.736 727.159

40.790.984 56.598.328

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.10 40.564.795 56.258.325

1.11 226.189 340.003

40.790.984 56.598.328

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do e.xercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 40.790.984 56.598.328

Contas extrapatrimoniaís (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(iiioiiiunws expressos em EurosI

Orion

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
(3.278.274)operacional (3.411.706)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (348.491) (116.784)

Fluxos das actividades operacionais (3.626.765) (3.528.490)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 11.833.874 14.681.519

Juros e rendimentos similares 9.470.322 10.315.313

Total Recebimentos 21.304.196 24.996.832

Fluxos das actividades de investimento 21.304.196 24.996.832

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (15.017.677) (24.432.497)
Juros e encargos similares (3.139.582) (4.133.849)

Total de Pagamentos (18.157.259) (28.566.346)

Fluxos das actividades de financiamento (18.157.259) (28.566.346)

Variação da caixa e seus equivalentes (479.828) (7.098.004)
Caixa e seus equivalentes no imcio do período 2.446.904 9.544.908

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.967.076 2.446.904

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 1.967.076 2.446.904

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue;

(montíiiitcs expressos cm Euros)

Orion

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 9 470 322 10 315 313

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos (3 301 084J (4 301 641)

Margem financeira 6 169 238 6013 672

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue;

(moiiitiiucs expressos em Enros)

Orion

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servicingfee (1 437 907J (1 703 394)

Agent bank fee (29 929J (32 537)

Comissões bancárias (2 469) (2 661)

(1 470 305) (1 738 592)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;

(iiioiiKvircx expressos cm Eiiros)

Crio II

2018 2017

Lucros de octivos e passivosfmonceiros

ao juslo valor alravés de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosfinanceiros
ao Juslo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao Justo valor através
de resultados

837 355

(7 770 775)

837 355 (7 770 775)

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

frtionfaiiicscxpivsioscm Enivs)

Oríon

2018 2017

Imobiliárias (556 670) (574 145)

Conservaçõese reparações (476 409) (472 125)
Honorários (244 307) (174 803)
Advogados e solicitadores (1S8 534) (201 548)
Contencioso e notariado (164 499) (254 690)

Avaliações (60 588) (64 764)

Certificados energéticos (26 206) (37 318)
Condomínios (18 825) (23 452)
Seguros (11 436) (21 558)
Outros (55 440) (51 596)

(1802 914) (1 875 999)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(montantes expressos cm Eiiros)

Oríon

2018 2017

(316 154) (155 476)

(16)

(316 154) (155 492)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada conio segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(montantes expressos em Enros)

Oiion

2018 2017

(6 269 754) (7 166 440)

2 852 534 12 693 626

(3 417 220) 5 527 186

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

.'t.'
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Ewope (IIK Branch)

Cüsli reserve

.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Imparidade

intoiimiiies expressos cm Eiiros)

Onon

2018 2017

1.467.076 2.126.904

500.000 320.000

1.967.076 2.446.904

(monfíintcs expressos cm Euros)

Orion

2018 2017

51.0S4.5S7 63.244.016

(12.911.415) (9.S 19.751)

38.173.172 53.424.265

f
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A rubrica Crédito a clientes - Orion l regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào, no montante de Euros 98 049 724, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

imoiilaiiies expressos cm Euros)

Ano

2015

2016

2017

20IS

Saldo inicial

98.049.724

97.457.910

78.450.412

63.244.016

Recebimentos

(1.532.8S7)

(18.617.272)

(15.369.924)

(11.833.873)

Despesas

capitalizáveis

941.073

1.204.514

688.405

(Utilizações)/

Reposições

(1.594.740)

(524.877)

(325.556)

Saldo Fina!

97.457.910

78.450.412

63.244.016

51.084.587

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(iiionlanws expressos eni Euros)

Orion

2018 2017

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Utilizações de imparidade

(9.819.751)

(6.269.754)

2.852.534

325.556

(12.911.415)

(15.871.814)

(7.166.440)

12.693.626

524.877

(9.819.751)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(muiiltiiiiís expressos em Eiirosl

Orion

2018 2017

Prazo indeterminado 16.704.790 17.684.139

Inferior a uni ano 375.789 740.926

Entre um e cinco anos 2.497.644 2.951.098

Superior a cinco anos 31.506.364 41.867.853

51.084.5S7 63.244.016

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (hon performing loaus) é expectávei que
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:
! montantes cxpiessos em Eiiros)

Oríon

2018 2017

Empresas

Créditos em conta corrente 7.523.510 S.602.539

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada 5.619.408 5.933.815

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 337.646 331.101

Descobertos em depósitos à ordem 316.705 306.385

Outros créditos 85.020 85.020

Crédito à habitação 33.633 33.633

Cartão de crédito 23.174 25.097

13.939.096 15.317.590

Particulares

Crédito à habitação 28.009.728 36.790.338

Outros créditos 6.858.930 8.747.043

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada 990.675 1.042.377

Créditos em conta corrente 594.792 644.405

Descobertos em depósitos à ordem 506.449 513.339

Cartão de crédito 132.529 136.536

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 49.333 49.333

Crédito ao consumo 3.055 3.055

37.145.491 47.926.426

51.084.587 63.244.016
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nionluntes expressos em Etiros)

Oríon

2018 2017

Devedores

Whitesiar

Outros devedores

45

417 479

417 524

281 902

281 902

Despesas Capitalizáwis

Despesas com custo diferido

Contas diversas

168 456

59 691

5 065

650 736

432 832

12 420

5

727 159

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collecíions de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Empréstimos obrlgacionistas

Obrigações de titularizaçao

Juros periodificados

Outros

(montantes expressos em Eiiros)

Oríon

2018

45 831 257

570 268

(5 836 730)

40 564 795

2017

60 848 934

408 766

(4 999 375)

56 258 325

A nibrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Setembro de 2025. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas
são analisados como segue:

(monfaiiifs expressos em Euros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2015 106.900.001 (4.505.096J 102.394.905

2016 102.394.905 (.17.113.474) 85.281.431

2017 85.2S 1.431 (24.432.497) 60.848.934

2018 60.S4S.934 (15.017.677) 45.831.257

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

0'ioniaiih-s expresso.' em EwosJ

Valor Valor de Data de Maturidade
Taxa de Juro

Periodicidade

nominal balanço Emissão legal pagamento

juros

Oríon

Classe A 1U4.100.000 43.031.256 30-out-15 25-set-25 Taxa FLxa 6% Mensal
Classe B 2.8(10.000 2.SOO.OOO 30-OUI-I5 25-set-25 Taxa FLxa 6% Mensal
Ciasse C 1 1 30-out-15 25-set-25 n.a. Mensal

106.900.001 45.831.257

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue;

(inoutanw expressos em EmvsJ

Valor Valor de Data de Maturidade
Taxa de Juro

Periodicidade

nominal balanço Emissão legal pagamento

juros

Oríon

Classe A 104 100 000 58 (M8 933 30-OUI-I5 25-set-25 Taxa Fixa 6% Mensal
Ciasse B 2SOOOOO 2 800 000 30-cut-l5 25-set-25 Taxa FLxa 6% Mensal
Ciasse C 1 1 30-out-15 25-set-25 n.a. Mensal

106 900 001 60 848 934
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1. 11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(inoiirunrvs e.\prcssos em Eiítvs)

Orion

2018

Credores

Whitestar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Piiblico Administrativo

Outros custos a pagar

17 233

81 993

99 226

107 172

17 949

1 842

226 189

2017

59 866

62 672

122 538

167 180

50 285

340 003

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

(moiiliinles expressos em Eitros)

Garantias reais

Orion

2018 2017

147 275 100 177 438 500
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
18 Operação Safira

A 27 de Abril de 2016 a Sociedade efectuou a Operação "Safira" - esta Operação consistiu na aquisição de
uma caiteira de créditos ao consumo e crédito pessoal originados pelo Banco Santander Totta, S.A. no
montante de Euros 12 590 175 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches:
Euros 12 600 000 Classe A e Euros 400 000 Classe B, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações
foram colocadas particulannente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização — Safíra regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 201Se20I7:

Demonstração dc Resultados

para o período findo cm31 dc Dezembro de 2018

{moniniiies e.vpresso.^ em Eiiros)

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Outros resultados de exploração

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado operacional

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Notas

1

1.6

Safira

2018 2017

4.303.185 3.204.123

(228.631) (310.085)

4.074.554 2.894.038

(920.125) (765.760)

(2.155.717) (6.730.347)

(984.337) (1.042.123)

(5.938) (95.039)

(4.066.117) (8.633.269)

(8.437) 5.739.231

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(moiilanics expressos em Eiirosl

Safira

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

50.000

9.092.503

528.176

9.670.679

9.529.308

141.371

9.670.679

10.172.593

665.953

10.838.546

10.613.505

225.041

10.838.546

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 9.670.679 10.838.546

Para ser lido com as notas ane.xas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo eni 31 de Dezembro de 2018

(inoiitnnies f.xfnvssos em Eurox)

Safira

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade
(1.850.863) (1.798.649)

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (5.428) (88.015)

FIilxos (ias actividades operacionais (1.856.291) (1.886.664)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 1.071.652 1.222.335

Juros e rendimentos similares 4.303.185 3.204.123

Total Recebimentos 5.374.837 4.426.458

Fluxos das actividades de investimento 5.374.837 4.426.458

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (3.238.835) (2.289.704)

Juros e encargos siinilares (229.711) (309.915)

Toiai de Pagamentos (3.468.546) (2.599.619)

Fluxos das actividades de financiamento (3.468.546) (2.599.619)

Variação da caixa e seus equivalentes 50.000 (59.825)

Caixa e seus equivalentes no inicio do período - 59.825

Caixa e seus equivalentes no fim do período 50.000 -

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 50.000 -

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiifuiitcsexprL'ssos em Eiirus)

Safira

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 4 303 185 3 204 123

Juros e. encargos similares

Juros de títulos emitidos (228 631) (3 10 085)

Margem financeira 4 074 554 2 894 038

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

imonlantes expressos cm Eiiros)

Safira

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Servicingfee (885 049) (733 402)
Agent hankfee (21 902) (21 836)
Comissões bancárias (13 174) (10 522)

(920 125) (765 760)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

{inoiiUiiUes expressos em Euros)

Safíra

2018 2017

Prejuízos de aciivos e passivos fiuauceiros

ao Justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações tinanceiras (2 155 717) (6 730 347)

Resultados de activos e passivos financeiros ao Justo vahr através

de resultados
(2 155 717) (6 730 347)

A rubrica de Outros custos e perdas em operações financeiras inclui o reconhecimento, no exercício, da
insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

{monlaiues expressos em Euros)

Advogados e solicitadores

Honorários

Contencioso e notariado

Conservações e reparações

Certificados energéticos

Condomínios

Imobiliárias

Avaliações

Despesas postais

Outros

Safíra

2018 2017

(410 633) (426 253)

(275 334) (294 038)

(164 563) (316 804)

(1 OIS) (439)

(592)
-

(490) -

(20) -

- (178)

- (8)

(131 6S7) (4 403)

(9S4 337) (1 042 123)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

l .5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como seaue:

(inontaiiies expressos ent Eiiros)

Ouiros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

Saíira

2018 2017

(5 051) (92 900)

tSS7) (2 139)

(5 938) (95 039)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clieutes

Dotações do e.xercicio

Reversões do exercício

(monruiites expressos em Eiiros)

Safira

2018 2017

(8 437) (9 766)

- 5 748 997

(8 437) 5 739 231

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilistica descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Cash reserve

(iiio/ituiires cypressos rni Euros)

S atira

2018 2017

50.000

50.000

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Iniparidade

(inontaiiWs expressas cm Eiiivs)

Safira

2018 2017

9.092.503 10.172.593

9.092.503 10.172.593



23 Análise detalhada das operações (continuação)
A rubrica Crédito a clientes - Safira regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização, no montante de Euros 12 590 175, deduzido dos recebimentos de capitais entretanto ocorridos
e das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(moitraiiics ̂ '.xprdssoi cm Euros)

Ano

2016

2017

2018

Saldo inicial

12.590.175

11.404.694

10.172.593

Recebimentos

(1.092.200)

(1.223.393)

(1.071.653)

Despesas

capitalizáveis

1.059

(Utilizações)/

Reposições

(93.281)

(9.767)

(8.437)

Saldo Final

1 1.404.694

10.172.593

9.092.503

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(mortlaiUes expressos em Euros)

Safira

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do e.xercício

(Reposições)/UtilÍ2ações de imparidade

2017

(5.74S.998)

(S.437.) (9.766.)

5.748.997

8.437 9.767

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(moinaiiles expressos em Euros)

Safira

2018 2017

Prazo indeterminado 9.092.503 10.172.593
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(montantes expressos cm Euros)

Empresas

Cartão de crédito

Descobertos em depósitos à ordem

Particulares

Outros créditos

Cartão de crédito

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Crédito ao consumo

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Dewdores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

Safíi*a

2018 2017

139 139

6 6

145 145

6.131.614 6.926.3S0

2.006.062 2.200.925

939.910 1.028.833

12.419 13.445

2.353 2.865

9.092.358 10.172.448

9.092.503 10.172.593

(montantes expressos cm Euros)

Sallra

2018 2017

519917 659 471

519 917 659 471

8 259 6 482

528 176 665 953

A nibrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a coüecdons de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta mbrica é apresentada como segue:

(nioiiKinfes expressos cm Eitivs)

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

Juros periodifícados

Outros

Safíra

2018 2017

6 071 794 9 310 628

1 891 2 970

3 455 623 1 299 907

9 529 308 10 613 505

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insufÍciéncia)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Maio de 2024.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularizaçào entretanto ocorridas são analisados como
segue:

f nioiiftviics expressos em Em os)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2016 13.000.000 ("1.399.668) 1 1.600.332

2017 1 1.600.332 (2.289.704) 9.310.628

2018 9.310.628 (3.238.834) 6.071.794

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 201S, sào apresentadas como segue:

tmonhiiius expressos cni Cnros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

Jegal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Safira

Classe A 12.600.000 5.671.794 27-abr-16 25-mai-24 Taxa FLxa 3% Mensal

Classe B 400.000 400.000 27-abr-16 25-inai-24 Ta.xa Fixa 3% Mensal

13.000.000 6.071.794
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

í'p:Oillniili'S f.\pri;ssps cni EwosI

13 000 000 9 310 628

V'alor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legai
Ta\a de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Safira

Classe A 12 60Ü000 8 910628 27-abr-16 25-mai-24 Taxa FLxa 31-ó Mensal

Classe B 400 000 400 000 27-abr-i6 25-mai-24 Taxa FLvi 3% Mensal

l. 11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(in-iiiuiiiifs expressos em Euros)

Saflra

2018 2017

Credores

Whitestar

Outros credores

1 060

52 593

53 653

87 197

74919

162 1 16

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Outros custos apagar

77 581

9S93

244

141 371

52 655

10 270

225 041

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
19 Operação Badajoz

A 25 de Outubro de 2016 a Sociedade efectuou a Operação "Badajoz" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários originados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. no montante de Euros
87 S45 059 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches: Euros 87 400 000
Cliiss A, Euios 900 000 Closs B e Euros 1 Class C, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram
colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos iuros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidaile

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da caUeira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzira uma insuficiência de fundos para liquidação do capitai e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas e.xclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Badajoz regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de201Se2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo em31 de Dezembro de 2018

(iiiúiirjnrt s expressos em EurosJ

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Badajoz

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 10.708.879 4.2S1.999

Juros e encargos similares 1.1 (4.222.572) (5.115.124)

Margem financeira 1.1 6.486.307 (833.125)

Resultados de serviços e comissões 1.2 (2.057.113) (862.893)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados
1.3 114.656 10.850.390

Gastos gerais administrativos 1.4 (1.673.289) (1.163.979)

Outros resultados de exploração 1.5 (185.569) 517.81S

Total de proveitos / (custos) operacionais (3.801.315) 9.341.336

Reversão / (perdas) imparídade do crédito 1.6 (2.684.992) (8.508.211)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(moiirunrcs expressos ein Euros)

Badajoz

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7 400.000 2.415.307

1.8 44.424.556 68.417.853

1.9 2.430.647 1.467.043

47.255.203 72.300.203

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.10 47.004.427 71.281.380

1.11 250.776 1.01S.S23

47.255.203 72.300.203

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do e.xercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoníais (nota 1.12)

47.255.203 72.300.203

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(montantfs expressos em Eiiros)

Badajoz

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional
(5.244.500) (3.318.204)

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (403.121) (123.324)

FliLxos das actividades operacionais (5.647.621) (3.441.528)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 21.308.305 7.645.009

Juros e rendimentos similares 10.708.879 4.281.999

Total Recebimentos 32.017.184 11.927.008

FiiLXOs das actividades de investimento 32.017.184 11.927.008

Actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos (24.220.776) (2.472.683)

Juros e encargos similares (4.164.094) (5.029.844)

Tola! de Pagamentos (28.384.870) (7.502.527)

Fluxos das actividades de financiamento (28.384.870) (7.502.527)

Variação da caixa e seus equivalentes (2.015.307) 982.953

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.415.307 1.432.354

Caixa e seus equivalentes no fim do período 400.000 2.415.307

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

l. 1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

(tnoiiiaiiics e\pi cssos em Em os)

Badajoz

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito 10 708 879 4 281 999

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos (4 222 572) (5 115 124)

Margemfinanceira 6 486 307 (833 125)

Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monhinles e.xpivssos em Em osJ

Badajoz

2018 2017

Serviços e comissões pagas

Sen'icingfee (2 024 981) (831 460)
Agenf hankfee (29 593) (29 188)

Comissões bancárias (2 539) (2 245)

(2 057 1 13) (862 893)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:
Iniaiiiiiiiies expressos cin Emvs)

Badajoz

2018 2017

Lucros dc activos e passivos financeiros

ao justo valor através dc resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 114 656 10S50 390

Resultados de activos epassivos financeiros ao justo valor através

dc resultados
114 656 10 850 390

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconliecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(montantes t•xpressos em Eiiros)

Badajo;l

2018 2017

Imobiliárias (587 849) (110 024)

Honorários (317 165) (290 901)

Advogados e solicitadores (229 976) (239 533)

Contencioso e notariado (176 257) (227 446)

Conser\'ações e reparações (153 620) (88 613)

Avaliações (72 034) (81 364)

Certificados energéticos (49 495) (66 976)

Condomínios (22 257) (4 153)

Seguros (S 172) (10 915)

Despesas postais - (31)

Outros (56 464) (44 023)

(1 673 289) (1 163 979)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploraçòo

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(monlantcs expressos em Eiiivs)

Badajoz

2018

209 600

(395 169)

(185 569)

2017

652 969

(134 721)

(430)

517 818

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(moiilaiites expressos em Eutvs)

Badajoz

2018 2017

(5 755 724) (8 508 21 1)

3 070 732
-

(2 684 992) (8 508 211)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citibank Europe (UKBranch)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Imparidade

(moniaiiies exprl'.v505 cm Euros)

Badajoz

2018 2017

. 2.165.307

400.000 250.000

400.000 2.415.307

(monlaiiies expressos cm Euros)

Badajoz

2018 2017

55.162.609 76.431.264

(10.738.053) (8.013.41 1)

44.424.556 68.417.853

A rubrica Crédito a clientes - Badajoz regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação
de titularização, no montante de Euros 87 845 059, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos
e das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(mantuiitcs expressos em Eiiros)

Ano

2016

2017

2018

Saldo inicial

87.845.059

84.571.073

76.431.264

Recebimentos

(3.342.944)

(8.492.339)

(21.308.305)

Despesas

capitalizáveis

68.958

847.330

(Utilizações)/

Reposições

(494.800)

39.650

Saldo Final

84.571.073

76.431.264

55.162.609

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconliecidos directamente em

Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:
(nioniaiites expressos em Euros/

Badajoz

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(ReposiçòesVUtilizações de imparidade

(8.013.411)

(5.755.724)

3.070.732

(39.650)

(10.738.053)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

2017

(8.508.21 1)

494.800

(8.013.4! 1)

(mo/ilaiiies expressos em Euros)

Badajoz

2018 2017

Prazo indeterminado

Interior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

531.727 729.740

65.211 67.684

1.763.221 1.606.104

52.802.450 74.027.736

55.162.609 76.431.264

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(moiilaiiles expresses em Euros)

Particulares

Crédito à habitação

Outros créditos

Crédito automóvel

Crédito ao consumo

Badajoz

2018

51.278.200

3.465.823

418.463

123

2017

55.162.609

71.005.762

4.823.654

596.147

5.701

76.431.264
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(nioiiíaniex t-xpivisos cni Euros)

Devedores

Outros deNedores

Despesas com custo diferido

Despesas Capitalizáveis

Contas diversas

Badajoz

2018 2017

2 056 252 871 136

2 056 252 871 136

254 651 214 680

1 18 581 381 227

I  163 -

2 430 647 1 467 043

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collcctions de créditos ainda nào
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(inoii/aiilcs expressos cm Euros)

Badajoz

2018 2017

Empréstimos obrigadonistns

Obrigações de tituiarização

Juros periodificados

Outros

57 780 757

198 945

(10 975 275)

47 004 427

82 001 532

140 46S

(10 860 620)

71 281 380

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiéncia)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 201S, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.



23 Análise detalhada das operações (continuação)
De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Outubro de 2026. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas
são analisados como segue:

(nioiiianies expu-ssos eni Euros)

Ano Saldo Iniciai Reembolsos Saldo Final

2016

2017

2018

88.300.001

84.474.215

82.001.532

(3.825.7S6J 84.474.215

(2.472.683) 82.001.532

(24.220.775) 57.780.757

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, sào apresentadas como segue:

(nionl.viWS tWpressos .•</; Euros/

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão
Maturidade Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Badajoz

Classe A

Ciasse B

Classe C

87.400.000

900.000

1

56.880.756 25-out-16

900.000 25-out-I6

1  25-out-16

'25-out-26 Ta.sa FL\a 6% Mensal

25-OUI-26 n.a. Mensal

25-ou(-26 n.a. Mensal

88.300.001 57.780.757

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(iiionlonlcs expressos cni Euros!

Valor

nominal

Valor de Data de

balanço Emissão
Maturidade Periodicidade

jçgjjj Taxa de Juro pagamento
juros

Badajoz

Classe A

Classe B

Classe C

87 400 000

900 000

1

81 [01531 25-OUI-16

900 000 25-out-16

1  25-out-16

25-úut-26 Ta.\aFLxa6% Mensal

25-out-26 n.a. Mensal

25-out-26 n.a. Mensal

S8 300 00! 82 001 532

\
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta iubrica é apresentada como segue:
(inuntiiiitcs expressos cm Euros)

Badajoz

2018 2017

Credores

Whitestar

Outros credores

SerNicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Receitas antecipadas

Outros custos a pagar

I  142

123 924

125 066

117 885

5 502

2 323

250 776

1 391

635 821

637 212

158 558

13 453

209 600

1 018 823

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas e.xtrapatrimoniais

(iiioniantcs expressos em Euros)

Badajoz

Garantias reais

2018 2017

165 255 710 211 053 010
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
20 Operação SEC II

A 27 de Fevereiro de 2017 a Sociedade efectuou a Operação "SEC IP - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários pela Caixa Econômica Montepio Geral, no montante de Euros 63
672 S75 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches: Euros 67 000 000 Classe
A, Euros 500 000 Classe B e Euros 1 Classe C, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram
colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos Juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Impahdüde

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fluidos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - SEC II regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.

314f



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 201Se2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo eni31 de Dezembro de 2018

(montantes expressos em Eiiros)

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

SEC II

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares I.l 5.433.631 10.881.048

Juros e encargos similares 1.1 (2.406.821) (2.754.796)

Margem financeira 1.1 3.026.810 8.126.252

Resultados de serviços e comissões 1.2 (S20.943) (28.416)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através
1.3 111.664 5.243.505

de resultados

Gastos gerais administrativos 1.4 (661.296) (426.389)

Outros resultados de exploração 1.5 143.782 (15.159)

Total de proveitos / (custos) operacionais (1.226.793) 4.773.541

Reversão / (perdas) imparidade do crédito 1.6 (1.800.017) (12.899.793)

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Capital Próprio

Capital

Prestações acessórias de capital
Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

(moiUnnles expressos em Etirosl

SEC II

27.169.114

Contas extrapatrímoníais (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Notas 2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.7 400.000 1.658.451
Crédito a clientes 1.8 26.090.429 38.941.377
Outros ativos 1.9 678.685 333.177

Total do Ativo 27.169.114 40.933.005

Passivo

Títulos de dívida emitidos 1.10 27.018.719 40.610.330
Outros passivos 1.11 150.395 322.675

Total do Passivo 27.169.114 40.933.005

40.933.005



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(moitlantcs expressos eni Etiros)

SEC II

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

(1.775.450)

(80.795)

(467.588)

(12.877)

Fluxos (Ias activicichles operacionais (1.856.245) (480.465)

Actividades de Investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

11.050.931

5.433.631

11.831.705

10.881.048

Total Recebimentos 16.484.562 22.712.753

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito (63.672.875)

Total de Pagamentos - (63.672.875)

Fluxos das actividades de investimento 16.484.562 (40.960.122)

Actividades de financiamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos 45.789.530

Total de Recebimentos - 45.789.530

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

(13.511.495)

(2.375.273) (2.690.492)

Total de Pagamentos (15.886.768) (2.690.492)

Fluxos das actividades de financiamento (15.886.768) 43.099.038

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

(1.258.451)

1.658.451

1.658.451

Caixa e seus equivalentes no fim do período 400.000 1.658.451

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 400.000 1.658.451

Para ser lido comas notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

\fargem financeira

{monttvucs expressos em Euros)

SEC n

2018 2017

5 433 631 10 881 048

(2 406 821) (2 754 796)

3 026 810 8 126 252

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta njbrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agenl bani'Jee

Comissões bancárias

(iiioiifaiites expressos cm Euros)

SEC 11

2018

(792 346)

t27 952)

(.645)

(820 943)

2017

(27613)

(803)

(28416)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nionlonies expressos ent Eiiros)

SEC II

2018 2017

Lucros de activos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 111 664 5 243 505

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através

de resultados
1 1 1 664 5 243 505

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monianies expressos em Emvs)

SEC 11

2018 2017

Advogados e solicitadores (125 354) (55 079)

Imobiliárias (125 307) (24 323)

Contencioso e notariado (106 964) (142 821)

Honorários (104 172) (42 325)

Conservações e reparações (SI 918) (44 265)

Avaliações (45 635) (39 614)

Certificados energéticos (24 340) (37 042)

Condomínios (9 487) (15 255)

Seguros (7 338) (5 320)

Outros (30 781) (20 345)

(661 296) (426 389)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros proveitos de exploração

Outros

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

1.6. Iinparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(inoiuantüs expressos em Euros)

SEC 11

2018 2017

245 150
-

191 743) (15 159)

(9 625)
-

143 782 (15 159.)

(moniaiHfs expressos em Euros)

SEC 11

2018 2017

(5 060 542) (12 899 793)

3 260 525
-

(1 800 017) (12 899 793)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

V
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Cilibank Eiirope (VKBrandi)

Cash reserve

(nioiUaiiies expressos em Eiiros)

SEC II

2018 2017

1.318.451

400.000 340.000

400.000 1.658.451

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íèncido

Imparidade

(montci/ifcs expressos ein Eiiros)

SEC II

2018 2017

38.150.234 49.547.871

(12.059.805) (10.606.494)

26.090.429 38.941.377

A rubrica Crédito a clientes - SBC II regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào, no montante de Euros 63 672 875. deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das perdas por imparidade registadas e acrescido dos montantes de despesas capitalizáveis. Os valores são
analisados como segue:

(iiíoiilaiiies expressos em Eui os)

Ano Saldo iniciai Recebimentos
Despesas

capitalizáveis

(lltílizações)/

Reposições
Saldo Finai

2017 63.672.875 (12.324.975) 493.270 (2.293.299) 49.547.871

201S 49.547.871 (11.050.931) - (346.706) 38.150.234

A nibrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconliecidos directamente em

Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(iiioiiraiiles expressos em Euros)

SEC II

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(ReposiçÕesVUtilizações de imparidade

(10.606.494)

(5.060.542)

3.260.525

346.706

(12.059.805)

2017

(12.899.793)

2.293.299

(10.606.494)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(nioiiiaiiles expressos em Eiirosl

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

SEC n

2018 2017

12.S59.018 17.313.881

131.337 411.246

S45.701 1.181.532

24.314.178 30.641.212

38.150.234 49.547.871

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (tion performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

Empresas

Créditos em conta corrente

Financiamentos àactividade empresarial e equiparada

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Outros créditos

Cartão de crédito

Particulares

Crédito à habitação

Outros créditos

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada

Descobertos em depósitos à ordem

Créditos em conta corrente

Cartão de crédito

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

{nioiiianws expressos em Euros)

SEC II

2018 2017

6.669.244 10.720.061

5.105.003 5.608.852

314.053 323.796

112.079 139.985

72.205 72.205

16.485 16.893

12.289.069 16.881.792

20.600.215 26.059.565

4.518.600 5.672.502

203.787 375.811

263.122 280.914

123.530 123.530

82.613 84.459

69.298 69.298

25.861.165 32.666.079

38.150.234 49.547.871
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inonlanics expressos em Eitrns.l

Devedores

Wlii testar

Outros devedores

Despesas Capitallzáveis

Despesas com custo diferido

Sector Público Administrativo

Contas diversas

SEC II

2018 2017

497 961 185 931

497 961 185 931

166 594

14 130

140 389

6 857

678 685 333 177

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a colleciions de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montantes expressos em Euros)

Empréstimos obrigadonisias

Obrigações de titulariziiçSo

Juros periodiflcados

Outros

SEC II

2018 2017

32 278 035 45 789 530

95 852 64 304

(5 355 168) (5 243 504)

27018 719 40610330

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

4/
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Janeiro de 2027. Os valores referentes às amortizações de obrigações de titularização entretanto ocorridas são
analisados como segue:

(moiitaiiles expressas cm Euros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2017 130.713.250 (84.923.720) 45.789.530

201S 45.789.530 (13.511.495) 32.278.035

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 20IS. são apresentadas como segue:

11'ioiilaiitcs e.tpreaoi cm

Valor

nominal

Valor de

balanço

rv 1 j ... .. . Periodicidade
Data de Matundade
„  . . , , Taxa de Juro pagamento
Emissão legal .

juros

SEC II

Classe A 67.000.000 31.778.034 27-fev-17 25-jan-27 Taxa Fixa 6®'ü Mensal

Classe B 500.000 .^00.000 27-fev-17 25-jan-27 TaxaFL\aS% Mensal

Classe C 1 1 27-fev-17 25-jan-27 n.a. Mensal

67.500.001 32.278.035

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(nioHiamcs aptvfM em Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

»  . Periodicidade
Data de Matundade ^ ,
_  . . , , Taxa de Juro pagamento
Emissão legal .

juros

SEC n

Classe A

Classe B

Classe C

67 OÓO 000

500 000

1

67 500 001

45 289 529

500 000

1

45 789 530

27-fev-i7

27-rev-l7

27-fev-l7

25-jan-27

25-jan-27

25-jan-27

Taxa Fi.xa 6%

Taxa Fixa Sl-ó

n.a.

Mensal

Mensal

Mensal
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue;

(monlan/es expressos em Euros)

SEC II

2018 2017

Credores

Whitestar 12 789 34 375

Outros credores 89 447 40 869

102 236 75 244

Servicing fees a facturar 33 631

Sector Público Administrativo 13 230 2 281

Receitas antecipadas . 245 150

Outros custos apagar 1 298

150 395 322 675

A nibrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas e.xtrapatrimoniais

ímoiirniilcs expressos em Euros)

SEC II

2018 2017

Garantias reais 100 288 400 127 587 350
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

21 Operação Arrow I

A 12 de Julho de 2017 a Sociedade efectiiou a Operação "Arrow 1" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de crédito não hipotecário originadas por um conjunto de 8 entidades no montante de Euros
54 659 928 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 3 tranches:
Euros 54 700 000 Classe A, Euros 600 000 Classe B e Euros 1 Classe C, sendo as mesmas emitidas ao par.
Estas obrigações foram colocadas particulamiente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
compoilamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas e.xclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de dívida emitidos

A rubrica Obrigações de titularizaçào - Arrow I regista o valor contabilístico das obrigações de titularizaçào,
no âmbito daquela Operação de titularizaçào. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018 e 2017;

Demonstração de Resultados

para o período findo em31 de Dezembro de 2018

(iiioiirunres expivssos em Eiiros)

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Arrow I

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 14.335.504 7.157.055

Juros e encargos similares 1.1 (3.383.449) (1.781.545)

Margem financeira 1.1 10.952.055 5.375.510

Resultados de serviços e comissões 1.2 (3.023.1151 (1.639.131)
Resultados de activos e passivos ao justo valor através

1.3 1.343.109de resultados (2.681.883)

Gastos gerais administrativos 1.4 (2.922.391) (974.063)
Outros resultados de exploração 1.5 (9.944) (483)

Total de proveitos / (custos) operacionais (4.612.341) (5.295.560)

Reversão / (perdas) iinparídade do crédito 1.6 (6.339.714) (79.950)

Para ser lido com as iiolas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Notas

(inoiirniiles expressos em Eiiros)

Arrow I

2018 2017

Atiw

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.7 1.875.932 1.440.181

1.8 42.892.059 52.638.122

1.9 757.513 338.439

45.525.504 54.416.742

Passivo

Títulos de dívida etnitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.10 44.833.358 53.805.351

1.11 692.146 611.391

45.525.504 54.416.742

Capital

Prestações acessórias de capital

Reser\'as e resultados transitados

Resultado do e.xercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo 45.525.504 54.416.742

Contas extrapatrímoniaís (nota 1.12)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(monrunres exptvssos cm Eiiros)

Actívldades operacionais

Outros recebinientos/(pagaiTientos) relativos à actividade
operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

Fluxos (Ias acrivklades operacionais

Activídades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos sitnilares

Total Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito

Total de Pagamentos

Fluxos das activídades de investimento

Activídades de financiamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Total de Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Juros e encargos similares

Total de Pagamentos

Fluxos das activídades de financiamento

Variação da caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

Arrow I

1.875.932

2018 2017

(6.287.352) (2.357.808)

(6.418) 17.083

(6.293.770) (2.340.725)

3.406.350 1.941.856

14.335.504 7.157.055

17.741.854 9.098.911

- (54.659.928)

(54.659.928)

17.741.854 (45.561.017)

51.058.423

51.058.423

(7.678.992)

(3.333.341) (1.716.500)

(11.012.333) (1.716.500)

(U.012.333) 49.341.923

435.751 1.440.181

1.440.181

1.440.181

1.875.932 1.440.181

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Jiu os e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margemfinanceiro

(monlaiilcs expressos em Eiiros)

Arrow I

2018 2017

14 335 504 7 157 055

(3 383 449) (1 781 545)

10 952 055 5 375 510

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agem bank fec

Comissões bancárias

(mofUimies expressos em Euros)

Arrow I

2018 2017

(2 963 856.) (1 618 340)

(28 791) (13 254)

(30 468) (7 537)

(3 023 1 15) (1 639 131)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:

1.4.

(nioiilantcs expressos em Eiiros)

Arrow I

2018 2017

Lucros de uctivos e passivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosfinanceiros
ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados

343 109

(2 681 883)

1 343 109 (2 681 883)

A rubrica de Outros custos e perdas em operações financeiras inclui o reconhecimento, no e.xercício, da
insuficiência/e.xcesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(montantes expre■ssos em Eiiros)

Arrow I

2018 2017

Contencioso e notariado (1 015 602) (305 259)
Advogados e solicitadores (829 441) (239 066)
Honorários (735 996) (239 934)
Avaliações (1 360) (447)
Despesas postais (5) (173 700)
Certificados energéticos

- (204)
Outros (339 987) (15 453)

(2 922 391) (974 063)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue;

Outros custos de exploração

Impostos

Outros

Outros resultados de exploração

(nioiilanics expressos cm Eiiros)

Arrow I

2018

(5 297)

(4 647)

(9 944)

2017

(80)

(403)

(483)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

(monlanles expressos em Eiiros)

Arrow I

2018 2017

(6 339 714) (79 950)

(6 339 714) (79 950)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de Imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue;

Depósitos à ordem

Citibank Europe (UK Brandi)

Cosh resenhe

(nioníantcs expressos eni Eiiros)

Arrow I

2018 2017

1.525.932 1.340.181

350.000 100.000

1.875.932 1.440.181

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito íèncido

Imparidade

(niontan/es expressos em Euros)

Arrow I

2018 2017

48.871.256 52.638.122

(5.979.197)
-

42.892.059 52.638.122

A rubrica Crédito a clientes - Arrow I regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularização. no montante de Euros 54 659 928, deduzido dos recebimentos de capitais entretanto ocorridos
e das perdas por imparidade registadas. Os valores são analisados como segue:

(monlames expressos em EitrosI

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas (Utilizações)/

Saldo Final
capitalizáveis Reposições

2017 54.659.928 (1.941.856) - (79.950) 52.638.122

201S 52.638.122 (3.406.405) 56 (360.517) 48.871.256

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.



23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

liiionruiitcs expressos cm Etiros)

Arrow I

2018 2017

imparidade para crédito:

Saldo em I de Janeiro - -

Dotações do exercício (6.339.714) (79.950)

(ReposiçÕes)/Utilizaçòes de imparidade 360.517 79.950

(5.979.197) -

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(moiUiJiiles expressos em Euras)

Arrow I

2018 2017

Prazo indeterminado 48.531.253 52.271.553

Inferior a um ano 33.566 6.153

Entre um e cinco anos 71.816 96.187

Superior a cinco anos 234.621 264.229

48.871.256 52.638.122

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non perfonning loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

h
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

Empresas

Outros créditos

Créditos em conta corrente

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Descobertos em depósitos à ordem

Outros avales e garantias bancárias prestadas

Crédito à habitação

Leasing imobiliário

Avales e garantias bancárias prestadas a fawr de outras instituições parti

Factoring com recurso

Cartão de crédito

Crédito automóvel

Crédito ao consumo

Particulares

Outros créditos

Cartão de crédito

Crédito à habitação

Créditos em conta corrente

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Outros avales e garantias bancárias prestadas

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada

Crédito ao consumo

Crédito automóvel

Leasing imobiliário

Factoring com recurso

Leasing mobiliário

(monlaiiles expressos cm Eiiivs)

Arrow I

2018 2017

11.610.079 11.888.637

6.660.561 7.249.050

6.077.342 6.755.257

4.623.143 5.151.615

2.389.473 2.714.111

1.031.197 1.046.372

354.314 354.314

279.308 286.647

i  79.222 110.673

91.008 92.815

59.590 73.684

359 1.161

613 613

33.256.209 35.724.949

5.554.1 13 5.931.448

3.933.694 4.393.061

1.730.629 1.878.313

1.056.719 1.178.178

1.053.420 1.121.605

1.047.538 1.105.662

571.171 577.946

356.210 386.547

293.160 319.343

10.440 12.718

6.188 6.587

1.021 1.021

744 744

15.615.047 16.913.173

48.871.256 52.638.122
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Devedores

Whitestar

Outros devedores

Despesas com custo diferido

Despesas Capitalizávels

(montantes expressos em Euros)

Arrow 1

2018 2017

297 72

691 417 275 650

691 714 275 722

64 935 62717

864 -

757 513 338 439

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não

transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(monlaules expressos cm Eiiros)

Arrow I

2018 2017

Empréstimos obrigaclonlstas

Obrigações de titularização

Juros periodifícados

Outros

43 379 431

115 153

1 338 774

44 833 358

51 058 423

65 045

2 681 883

53 805 351

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

íy
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Julho de 2027.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(monlanles expressos em Eiiros)

Ano Saldo Iniciai Reembolsos Saldo Final

2017 55.300.001 (4.241.578) 51.058.423

2018 51.058.423
—  ' ■

(7.678.992) 43.379.431

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(montantes expressos cm Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

Jegal

Periodicidade

Taxa de Juro pagamento

juros

Arrow I

Classe A 54.700.000 42.779.430 12-jul-I7 25-jul-27 Ta.xaFLxa7% Mensal

Classe B 600.000 600.000 l2-jul-17 25-ju[-27 Taxa FLxa 9% Mensal

Classe C 1 1 12-jul-17 25-jul-27 n.a. Mensal

55.300.001 43.379.43)

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

(montantes expressos em Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data dc

Emissão

Maturidade

legal

Periodicidade

Taxa dc Juro pagamento

juros

Arrow I

Classe A 54 700 000 50 458 422 l2-jul-17 25-jul-27 Ta.\a Fixa 7% Mensal

Classe B 600 000 600 000 12-jul-[7 25-juI-27 Taxa Fixa 9% Mensal

Classe C 1 1 l2-jul-l7 25-jul-27 n.a. Mensal

55 300 001 51 058 423
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

I.11. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monlaities expressas cm Eiiros)

Credores

Outros credores

Servicing fees a facturar

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Arrow I

2018 2QI7

368 885 345 861

368 885 345 861

305 475 248 368

16 042 17 162

1 744 -

692 146 611 391

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.

1.12. Contas extrapatrimoniais

(niuiiiarilcs expressos em Eiiros)

Garantias reais

Arrow I

2018 2017

4 035 000 I 456 500
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

22 Operação Évora

A 2 de Novembro de 2017 a Sociedade efectuou a Operação "Évora" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários e não hipotecário da Caixa Econômica Montepio Geral, S.A. no
montante de Euros 172 047 848 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 4 tranches:
Euros 123 000 000 Classe A, Euros 19 500 000 Classe B, Euros 29 548 000 Classe J e Euros 4 275 000 Classe
R, sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas
subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros facíos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Évora regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018e2017:

Demonstração de Resultados

para o período findo cm 31 de Dezembro de 2018

(monlanWs expressos em Enros)

Évora

Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 1.1 13.662.970 3.605.976

Juros e encargos similares 1.1 (6.715.691) (1.135.432)

Margem financeira 1.1 6.947.279 2.470.544

Resultados de ser\'iços e comissões 1.2 (4.224.585) (560.455)

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados
1.3 8.314.988 (1.514.017)

Gastos gerais administrativos 1.4 (2.196.194) (384.287)

Outros resultados de exploração 1.5 (220.534) (11.785)

Total de proveitos / (custos) operacionais 1.673.675 (2.470.544)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

.6 (8.620.954)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 dc Dezembro de 2018

Notas

(moiiitinies expressos em Eiiros)

Évora

2018 2017

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito 1.7

Crédito a clientes 1.8

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 1.9

Outros ativos 1,10

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos 1.11

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 1.12

Outros passivos 1.13

Total do Passivo

Capitai Próprio

13.888.797

114.790.887

3.719.376

2.266.410

134.665.470

129.918.613

3.719.376

1.027.481

134.665.470

9.439.791

166.570.070

5.830.000

5.079.618

186.919.479

178.972.449

5.830.000

2.1 17.030

186.919.479

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrimonlaís (nota 1.14)

134.665.470 186.919.479

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em31 de Dezembro de 2018

{montantes expressos em Eiirosl

Évora

2018 2017

Actividades operacionais

Outros recebimentos/Cpagamentos) relativos à acliviclade
(4.686.956) (3.926.922)

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos (230.699) 7.808

Fluxos das actividades operacionais (4.917.655) (3.919.114)

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes 41.047.605 5.477.777

Juros e rendimentos similares 13.662.970 3.605.976

Totaí Recebimentos 54.710.575 9.083.753

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito - (172.047.848)

Tola! de Pagamentos - (172.047.848)

Fluxos das actividades de investimento 54.710.575 (162.964.095)

Actividades de fínanciamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos - 176.323.000

Total de Recebimentos - 176.323.000

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (41.951.600) -

Juros e encargos similares (3.392.314) -

Total de Pagamentos (45.343.914)
-

Fluxos das actividades de financiamento (45.343.914) 176.323.000

Varíaçào da caixa e seus equivalentes 4.449.006 9.439.791

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 9.439.791 -

Caixa e seus equivalentes no fim do período 13.888.797 9.439.791

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7) 13.888.797 9.439.791

Para ser lido com as notas anexas às denwnslrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e reudimenlos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margemfinanceira

(nioiiiiiiites expressos em Euros)

Évora

2018 2017

13 662 970 3 605 976

(6 715 691J (1 135 432)

6 947 279 2 470 544

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agem bankfee

Comissões bancárias

(iiionlanies expressos em Euros)

Évora

2018 2017

(4 040 053) (540 799)

(.166 985) (18655)

(17 547) (1 001)

(4 224 585) (560 455)

344



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;
(nioiitanlcs expressos cm Eiiros)

Évora

2018

Lucros de activos e passivos^pnanceiros

oo justo valor através de resultados

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras

Prejuízos de activos e passivosfinanceiros

ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através

de resultados

10425 612

(2 110 624)

8 314 988

2017

(1 514017)

(1 514017)

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moniames expressos em Etiros)

Évora

2018 2017

Contencioso e notariado (878.103) (150.699)

Honorários (432.607) (103.536)

Advogados e solícitadores (272.683) (27.593)

Avaliações (118.067) (19.275)

Conservações e reparações (108.527) -

Imobiliárias (85.457) -

Certificados energéticos (82.469) (14.994)

Seguros (11.178) -

Despesas postais (10.974) -

Condomínios (6.961) -

Outros (189.168) (68.190)

(2.196.194) (384.287)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Outros resultados de exploração

Esta rubrica é apresentada como segue:

Outros oístos de exploração

Impostos

Outros resultados de exploração

(moiUaiiies expressos cm EiirosJ

Évora

2018 2017

(220 534) (11 785)

(220 534) (11 785)

1.6. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício

Reversões do exercício

fniniifaittes expressos em Eiiros)

Évora

2018 2017

(8 633 954)

13 000

(8 620 954)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Cilibank Europc (UK Bmnch)

Cash reserve

1.8. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito Çêncido

Imparidade

(moitlaiiles expressos em Eiiros)

Évora

2018 2017

10.1S0.2S6 5.164.791

3.70S.511 4.275.000

13.S8S.797 9.439.791

(nioiilanies t■xpressos em Euros)

Evo ra

2018 2017

123.033.5S5 166.570.070

(8.242.698) -

114.790.S87 166.570.070

A rubrica Crédito a clientes - Évora regista o valor dos créditos adquindos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào. no montante de Euros 172 047848, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos
e das despesas capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

fmoiiioiiws f\prcssos eni EiirosJ

Ano Saldo inicial Recebimentos
Despesas

capitalizáveis
(Utilizações)/
Reposições

Saldo Final

2017 172.047.84S (5.579.144) 101.366 - 166.570.070

2018 166.570.070 (43.158.229')
- (378.256) 123.033.585

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(iiioiiitMites expressos em EiuosJ

Évora

2018 2017

Imparidade paro crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício

Reversões do exercício

(Reposições)/Ulilizações de imparidade

(8.633.954)

13.000

378.256

(8.242.698)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

(monUviícs expressos cm Eiiivs)

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Entre um e cinco anos

Superior a cinco anos

Évora

2018 2017

123.033.585 165.883.073

- 251.836

- 315.394

- 119.767

123.033.585 166.570.070

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non performing loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.



23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da mbrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

Empresas

Financiamentos à aclividade empresarial e equiparada

Créditos em conta corrente

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Cartão de crédito

Leasing imobiliário

Outros créditos

Particulares

Crédito à habitação

Créditos em conta corrente

Financiamentos àacti\'idade empresarial e equiparada

Descobertos em depósitos à ordem

Cartão de crédito

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Leasing imobiliário

Outros créditos

(iiionliinles expressos em Euros)

Évora

2018 2017

26.112.648 31.481.355

14.314.528 18.708.798

2.581.753 2.580.141

1.808.838 1.890.649

420.320 519.105

240.247 273.811

249.637 260.798

45.727.971 55.714.657

51.321.775 77.713.410

3.684.193 4.807.830

3.071.296 4.004.102

635.606 851.057

384.905 846.202

259.643 260.003

19.652 21.047

17.928.544 22.351.762

77.305.614 110.855.413

123.033.585 166.570.070
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.9. Activos financeiros detidos para negociação

Esta rubrica é apresentada como segue;

(nioiilaiilcs expressos em Eiiros)

Opção de taxa de juro

Évora

2018 2017

3 719 376 5S30 000

Os derivados contratados pela Sociedade nomeadamente opções de taxa de Juro, foram efectuados no âmbito
da gestão de risco da operação e encontram-se definidos no contrato inicial de constituição da operação.

1.10. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(nioiilaiilcs expressos cm Etiros)

Devedores

Whitestar

Outros devedores

Despesas Capitalizáveis

Despesas com custo diferido

Évora

2018 2017

915 310

599 948 4 872 804

1 515 258 4 872 804

718 232 192 602

32 920 14212

2266410 5 079618

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

350



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:
inianlanles >:xpiessos cin Eiiros)

Évora

2018 2017

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçâo

Juros periodificados

Outros

132 260 775

4 458 809

(6 800 971)

129 918 613

176 323 000

1  135 432

1 514017

178 972 449

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 2 de
Novembro de 2037.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularizaçâo entretanto ocorridas são analisados como
segue:

í'ni Ewos)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legai
Taxa dc Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Rnting

(Moody*s/

Dbrs)

Évora

Classe A 123.000.000 79.504.264 02-nov-j7 02-nov-37 EUR6M + Spread 2% Semestral Ba33/BBB

Classe B 19.500.000 19.500.000 02-nov-l7 02-nov-37 EUR 6M + Spread 6% Semestral Caa3/B(lo\v)

Classe J 29.548.000 29.548.000 02-nov-17 02-nov-37 EUR6M + Spread 12% Semestral n.a.

Classe R 4.275.000 3.708.5! 1 02-nov-17 02-nov-37 n.a. n.a. n.a.

176.323.000 132.260.775

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2017, são apresentadas como segue:

Valor

nominal

Valor dc

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legai
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

Juros

Ratlng

(MoodyV

Dbrs)

Évora

Classe A 123 000 000 123 000 000 02-nov.|7 02-nov-37 EUR 6M + Spread 2"/» Semestral Baa3/BBB

Classe B 19 500 000 19 500 000 02-I1OV-I7 02-nov-37 EUR 6M + Spread 6% Semestral CaaJ/BHow)

Classe J 29 548 000 29 548 000 02-nov-]7 02-nov-37 EUR 6M + Spread 12? ó Semestral n.a.

Classe R 4 275 000 4 275 000 02-nov-l7 02-nov-37 n.a. n.a. n.a.

176 323 000 176 323 000



23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.12. Passivos financeiros detidos para negociação

Esta rubrica é apresentada como segue:

(monianifs expressos cnt Eiiros)

Opção de ta\a de juro

Évora

2018 2017

3 719 376 5 830 000

Os derivados contratados pela Sociedade nomeadamente opções de taxa de juro, foram efectuados no âmbito
da gestão de risco da operação e encontram-se definidos no contrato inicial de constituição da operação.

1.13. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiioiifanies expressos em Euros)

Credores

Whitestar

Outros credores

Serviclng fees a facturar

Sector Público Administrativo

Outros custos a pagar

Évora

2018 2017

18 234

S3 761 I 619750

83 761 1 637 984

909 485 440 799

9 427 19 592

24 SOS IS 655

1 027 481 2 117 030

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.14. Contas e.xtrapatrimoniais

(Diaiiliíiiies expressas em Eiiras)

Gaiaiitias reais

Évora

2018 2017

297 843 321 423 176 660
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

23 Operação Arrow II

A 18 de Junlio de 2018 a Sociedade efectuou a Operação "Arrow 11"- esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários à Sociedade Sandalgreen Assets, SA. no montante de Euros
45 537 359 e na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 2 tranches: Euros 45 600 000
Classe A e Euros 700 000 Ciasse B. sendo as mesmas emitidas ao par. Estas obrigações foram colocadas
particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Impariílade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzira uma insuficiência de fundos para liquidação do capital ejuros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Arrow II regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de201S:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

(inoninnlas expressos em Eiiros)

Notas

1.1

1.1

1.1

Aitow II

2018

10.413.779

(1.617.502)

8.796.277

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

1.2 (1.792.532)

1.3 (148.450)

1.4 (215.965)

(2.156.947)

1.5 (6.639.330)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(nioiilantcs expressos em Eums)

Notas

Arrow II

2018

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito
Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.6

1.7

1.8

300.000

32.714.325

1.724.183

34.738.508

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.9 34.499.534

1.10 238.974

34.738.508

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do e.xercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoniais (nota 1.11)

34.738.508

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

{motuanics expressos cm Etiros)

Arrow 11

2018

Actividades operacionais

Outros iecebiiTientos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

Fluxos das actividades operacionais

Actividades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

Total Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito

Total de Pagamentos

Fluxos das actividades de investimento

Actividades de financiamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos

Total de Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Juros e encargos similares

Total de Pagamentos

FliLxos das actividades de financiamento

Variação da caLxa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

(3.497.326)

3.620

(3.493.706)

6.183.704

10.413.779

16.597.483

(45.537.359)

(45.537.359)

(28.939.876)

34.290.658

34.290.658

(1.557.076)

(1.557.076)

32.733.582

300.000

300.000

300.000

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

MargemJinonceira

(nionlatites c.xpressos eni Eiiros)

Arrow II

2018

10.413.779

(1.617.502)

8.796.277

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Agent hankfee

Comissões bancárias

(mantames expressas em Euros)

Arrow II

2018

(1.772.463)

(19.691)

(37SJ

(1.792.532)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue:
(moiil(inh's expressos em Eiiivs)

Arrow II

2018

Prejuízos de activos e passivos Jlnancclros

ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras (148.450)

Resultados de activos epassivos financeiros ao justo valor através , ,, , ,
(148.45U)

de resultados

As rubricas Outros proveitos e ganlios/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(nioiiraiiies expressos cm Ettrusi

An*ow II

2018

Advogados e soilcitadores (105.741)

Honorários (51.876)

Contencioso e notariado (32.703)

Avaliações (7.712)

Conservações e reparações (4.843)

Imobiliárias (3.075)

Certificados energéticos (1.809)

Outros (8.206)

(215.965)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Imparidade do crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moniiiHWs expressos em Eiiros)

Arrow II

2018

Impandadc - Crédito a clientes

Dotações do exercício (6.639.330)

(6.639.330)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de tlm do e.xercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade. conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

1.6. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiiiaiiles expressos em Eiiros)

Arrow II

2018

Depósitos à ordem

Ciíibank Enrope (UK Brandi)

Cas/i reserve 300.000

300.000

Ir
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue;

(moiuaiiies cypicssos em Em os)

Arrow TI

2018

Crédito íèncido 39.281.127

Imparidade (6.566.802)

32.714.325

A rubrica Crédito a clientes - Arrow II regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação
de titularizaçào, no montante de Euros 45 537 359, deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos
e das despesas capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

(montiintcs expressos em Euros)

Ano Saldo inicial Recebimentos
(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2018 45.537.359 (6.183.704) (72.528) 39.281.127

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que e.xcedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(i/ioiiraiires expressos em Euros)

Arrow II

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do e.xercício (6.639.330)

ÍReposiçÕes)AJ(ilizações de imparidade 72.528

(6.566.S02)



23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

Prazo indeterminado

Inferior a um ano

Superior a cinco anos

(iiioiiltiiilcs expressos em Euros)

Arrow II

2018

37.S58.711

176.777

1.245.639

39.281.127

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (non perfonning loans) é expectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(inonhvilfs expresse^ em Ewos)

Empresas

Outros créditos

Créditos em conta corrente

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Descobertos em depósitos à ordem

Outros avales e garantias bancárias prestadas

Crédito à habitação

Leasing imobiliário

A\ales e garantias bancárias prestadas a favor de outras instituições
participantes

Factoring com recurso

Leasing mobiliário

Particulares

Outros créditos

Cartão de crédito

Crédito à habitação

Créditos em conta corrente

Descobertos em depósitos à ordem

Desconto e outros créditos titulados por efeitos

Financiamentos à actividade empresarial e equiparada
Crédito ao consumo

Arrow II

2018

10.381.533

1.429.0S9

1.657.992

826.778

735.645

19.335

1.081.436

211.661

18.700

4.126

132.647

16.498.942

10.907.894

10.303.438

1.016.046

269.988

172.293

18.057

94.469

22.782.185

39.281.127
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(niontanles expressos em Eiiros}

Arrow II

2018

Devedores

Outros devedores

Despesas Capitalizáveis

Despesas com custo diferido

1.525.043

1.525.043

131.323

67.817

1.724.183

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.

1.9. Títulos de divida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de titularizaçào

Juros periodi ficados

Outros

(moiirantcs expressos em Eiiros)

Arrow 11

2018

34.290.658

60.426

148.450

34.499.534

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insunciência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Julho de 2028.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularização entretanto ocorridas são analisados como
segue:

(montantes e.xpressos em Eiiros)

Ano Saldo Inicial Reembolsos Saldo Final

2018 46.300.000 (12.009.342) 34.290.658

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

tmontamcs expressos em Euros)

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Arrow 11

Classe A 45.600.000 33.590.658 25-jul-18 25-jul-28 Taxa FL\a 7% Mensal

Classe B 700.000 700.000 25-jul-18 25-jul-28 Taxa FLxa 9% Mensal

46.300.000 34.290.658

1.10. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Credores

Whitestar

Outros credores

Servicing fees a facturar

Seclor Público Administrativo

Outros custos a pagar

(nionianies e.xpressos cm Eiirosl

Arrow II

2018

1.742

86.474

88.216

142.759

3.620

4.379

238.974

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Contas extrapatrimoniais

(montiintcs expressos erii Eiifos)

Arrow 11

2018

Garantias reais 613.504.729
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

24 Operação Giiincho

A 16 de Novembro de 2018 a Sociedade efectuou a Operação "Guinclio" - esta Operação consistiu na
aquisição de uma carteira de créditos do Banco Santander Totta. S.A. no montante de Euros 123 000 000 e
na respectiva emissão de obrigações titularizadas divididas em 4 tranches; Euros 84 000 000 Classe A, Euros
14 000 000 Classe B, Euros 25 000 000 Classe J e Euros 3 100 000 Classe R. sendo as mesmas emitidas ao
par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito
hipotecário.

Imparidade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias e.xistentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Tindos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularização - Guincho regista o valor contabilístico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Seguidamente apresentam-se as demonstrações tínanceiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos sünilares

(moiimiiles expressos cm Etiros)

Notas

1.1

1.1

Margem financeira 1.1

Guincho

2018

1.592.757

(658.659)

934.098

Resultados de serviços e comissões

Resultados de activos e passivos ao justo valor através

de resultados

Gastos gerais administrativos

Total de proveitos / (custos) operacionais

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

1.2

1.3

1.4

(178.557)

(554.421)

(107.048)

(840.026)

(94.072)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(iiioiiinnies expressos em EiirosJ

Notas

Guincho

2018

Ativo

Disponibilidades ein instiaiições de crédito 1.6

Crédito a clientes 1.7

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 1.8

Outros ativos 1.9

Total do Ativo

Passivo

Títulos de dívida emitidos l.io

Passivos financeiros ao Justo valor através de resultados 1.11

Outros passivos 1.12

Total do Passivo

Capital Próprio

3.366.283

122.863.572

883.000

1.438.584

128.553.439

127.313.080

885.000

355.359

128.553.439

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrimoniais (nota 1.13)

128.553.439

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período lindo em 31 de Dezembro de 2018

Activídades operacionais

Outros recebinientos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebimentos /(pagamentos) de impostos

Fluxos das activídades operacionais

Activídades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

Total Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito

Total de Pagamentos

FliLXOS das activídades de investimento

Activídades de financiamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos

Total de Recebimentos

Fluxos das activídades de jinanciamento

Variação da caLxa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

(iiioiifaiitcs e.xpiessos cm Eiiros)

Güíncho

2018

(1.368.939)

109

(1.368.830)

42.356

1.592.757

1.635.113

(123.000.000)

(123.000.000)

(121.364.887)

126.100.000

126.100.000

126.100.000

3.366.283

3.366.283

3.366.283
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margemfinanceira

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(inoniniiles expressos cm Eiiros)

Guincho

2018

1.592.757

(658.659)

934.098

Serviços e comissões pagas

Servicingfee

Comissões bancárias

(nioii/iinlcs expressos eni Enros)

Guincho

2018

(177.933)

(624)

(178.557)

370



23 Análise detalhada das operações (eontinuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;
(iiionltttilcs expressos em Etiros)

Guincho

2018

Prejuízos de octivos e passivos Jinaiiceii os

no Justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras (554.421)

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através

de resultados '

As rubricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insuficiência/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(iiioniatiics cxpi cssos em Em as)

Guincho

2018

Honorários (52.306)

Advogados e solicitadores (18.575)

Avaliações (800)

Contencioso e notariado (625)

Conservações e reparações (535)

Outros (34.207)

(107.048)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Imparidade do crédito

Esta mbrica é apresentada como segue;

(nioiiUiiiws expressos e/>i Eiirosl

Guincho

2018

Imparidade - Crédito a clientes

Dotações do exercício (94.072)

(94.072)

A rubrica Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, confonne referido na política
contabilística descrita na nota 1.2.

1.6. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta mbrica é apresentada como segue:

(iiioiilanies expressos e/ii Eiirost

Guíncbo

2018

Depósitos à ordem

Santander Tottal 266.333

266.333

Cash reserve 3.099.950

3.366.283
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.7. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

{monlanles expressos em Etiros)

Guincho

2018

Crédito tèncido 122.863.572

Imparidade

122.863.572

A rubrica Crédito a clientes - Guincho regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação
de titiilarização, no montante de Euros 123 000 000, deduzido dos recebimentos de capital entretanto
oconidos e das despesas capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

(montantes expressos em Eiiras)

Ano Saldo inicial Recebimentos
(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

201S 123.000.000 (42.356) (94.072) I22.S63.572

A rubrica recebimentos não incluí os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue:

(montantes expressos em Euros)

Guincho

2018

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 de Janeiro

Dotações do exercício (94.072)

(Reposições)/Ulilizações de imparidade 94.072
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

{inoiUanles expressos em Euros)

Guincho

2018

Prazo indeterminado 78.336.695

Inferior a um ano 1.341.952

Entre um e cinco anos 8.551.920

Superior a cinco anos 34.633.005

122.863.572

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (nou performing loans) é e.xpectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

A análise da nibrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(iiionuiiiles expressos em Eurosi

Guincho

2018

Empresas

Crédito à habitação 21.128.074

Outros créditos 57.388.899

Crédito ao consumo 5 .o 19.621

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 675.809

Cartão de crédito 7.805.618

Descobertos em depósitos à ordem 1.742.625

Factoring com recurso 351.075

Outros avales e garantias bancárias prestadas 1.842.112

95.953.833

Particulares

Crédito à habitação 17.628.979

Outros créditos 7.960.621

Crédito ao consumo 921.889

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 35.476

Cartão de crédito 129.196

Descobertos em depósitos à ordem 233.578

26.909.739

122.863.572
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Activos financeiros detidos para negociação

Esta nibrica é apresentada como segue:

(moiiiíintes expressos em Eiiros)

Guíiicho

2018

Opção de taxa de juro S85.000

885.000

Os derivados contratados pela Sociedade nomeadamente opções de taxa de juro, foram efectuados no âmbito
da gestão de risco da operação e encontram-se definidos no contrato inicial de constituição da operação.

1.9. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

Despesas Capiializáveis

(montantes expressos em Einos)

Guíncho

2018

1.368.109

1.368.109

55.392

15.000

1.438.501

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a collections de créditos ainda não
transferidos das contas bancárias da Sociedade.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.10. Títulos de dívida emitidos

Esta njbrica é apresentada como segue:

Empréstimos obrigadouistas

Obrigações de titularizaçào

Juros periodificados

Outros

(nioiiiaiiies expressos cm Enros)

GuÍDcho

2018

126.100.000

658.659

554.421

127.313.080

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/e.\cesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Novembro de 2038.

Os valores referentes aos reembolsos de obrigações de titularizaçào entretanto ocorridas são analisados como
segue;

(nioiimnlL-s expressos em Eiiros/

126.100.000 126.100.000

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Guinctio

Class A 84.000.000 84.000.000 16-nov-lS 25-nov-3S Euribor 6M + 2% Semestral

Class B 14.000.000 14.000.000 16-nov-lS 25-nov-3S Euribor 6M + 6% Semestral

Class J 25.000.000 25.000.000 16-nov-IS 25-nov-3S Euribor 6M + 12% Semestral

Class R 3.100.000 3.100.000 l6-nov-18 25-nov-3S Euribor 6M + 2% Semestral
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.11. Passivos financeiros detidos para negociação

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiioii/uiircs c.xpivssos cm Euros)

Guincho

2018

Opçào de taxa de juro S85.000

885.000

Os derivados contratados pela Sociedade nomeadamente opções de taxa de Juro, foram efectuados no âmbito
da gestão de risco da operação e encontram-se definidos no contrato inicial de constituição da operação.

1.12. Outros passivos

Esta rubrica é apresentada como segue:
(mouiantcs expressos em Euros)

Guincho

2018

Credores

Whitestar

Outros credores

SerNÍcing fees a facturar

Sector Piiblico Administrativo

Outros custos a pagar

174

253.408

253.582

S6.599

109

15.069

355.359

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade em nome da operação.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
1.13. Contas extrapatrimoniais

(nionlanu-s e.xpressos em Euros)

Guíncho

2018

Garantias reais 338.131.171
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

25 Operação Yacht

A 30 de Novembro de 2018 a Sociedade etectuou a Operação "Yacht" - esta Operação consistiu na aquisição
de uma carteira de créditos hipotecários ao Bankinter, SA. no montante de Euros 42 185 178 e na respectiva
emissão de obrigações titularizadas em 1 tranches: Euros 42 500 000 Classe A, sendo as mesmas emitidas ao
par. Estas obrigações foram colocadas particularmente e registadas subseqüentemente junto da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os créditos cedidos correspondem às prestações de reembolso do capital e de pagamento dos juros
remuneratórios e demais montantes devidos ao cedente no âmbito de contratos de concessão de crédito

hipotecário.

Impahdade

Periodicamente é efectuada pela Sociedade a avaliação da imparidade da carteira de activos vencidos,
tomando em consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antigüidade e o
comportamento dos activos em mora e a imparidade média da carteira de crédito para activos similares. As
perdas por imparidade dos activos securitizados ou quaisquer outros factos no âmbito da Operação, poderão
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações.

Títulos de divida emitidos

A rubrica Obrigações de titularizaçâo - Yacht regista o valor contabilistico das obrigações de titularização,
no âmbito daquela Operação de titularização. Mensalmente são apurados todos os valores recebidos dos juros
dos créditos securitizados e que foram transferidos para a Operação. Este valor é pago na íntegra ao detentor
das obrigações.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de Dezembro
de 2018:

Demonstração de Resultados

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

(monííintcs expressos em Euros)

Yacht

Notas 2018

Juros e rendimentos similares 1.1 ] .410,468
Juros e encargos similares l. i (365,972)

Margem financeira 1.1 1,044.496

Resultados de serviços e comissões 1.2 (391,172)
Resultados de activos e passivos ao iusto valor através

de resultados ' -3 ("41,0361
Gastos gerais administrativos 1.4 (212,288)

Total de proveitos / (custos) operacionais (1.044.495)

Reversão / (perdas) imparidade do crédito

Resultado antes de impostos

Impostos sobre lucros

Resultado do exercício

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(montantes expressos em Enros)

Notas

Yacht

2018

Ativo

Disponibilidades em instituições de crédito

Crédito a clientes

Outros ativos

Total do Ativo

1.5

1.6

1.7

50.000

40.852.439

3.049.722

43.952.161

Passivo

Títulos de dívida emitidos

Outros passivos

Total do Passivo

Capital Próprio

1.8

1.9

43.307.008

645.153

43.952.161

Capital

Prestações acessórias de capital

Reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

Total do Capital Próprio

Total do Capital Próprio e Passivo

Contas extrapatrímoniaís (nota 1.10)

43.952.161

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o período fíndo em 31 de Dezembro de 2018

(nioiiKíiiles i-\pn'iSOS em Eiirosl

Yacht

2018

Actividades operacionais

Outros recebiineiitos/(pagamentos) relativos à actividade

operacional

Recebiinenlos /(pagamentos) de impostos

Fluxos das actividades operacionais

Actívidades de investimento

Recebimentos respeitantes a:

Crédito a clientes

Juros e rendimentos similares

Total Recebimentos

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de Carteira de Crédito

Total de Pagamentos

FliLXOS das actividades de investimento

Actividades de fínanclamento

Recebimentos respeitantes a:

Títulos de dívida emitidos

Total de Recebimentos

Fluxos das actividades de financiamento

Variação da caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no inicio do período

Caixa e seus equivalentes no lun do período

Disponibilidades em instituições de crédito (nota 1.7)

[3.00S.029)

(3.008.029)

1.332.739

1.4I0.46S

2.743.207

(42.185.178)

(42.185.178)

(39.441.971)

42.500.000

42.500.000

42.500.000

50.000

50.000

50.000

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.1. Margem financeira

Esta rubrica é apresentada como segue:

Juros e rcndimenlos similares

Juros de crédito

Juros e encargos similares

Juros de títulos emitidos

Margem financeira

1.2. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é apresentada como segue:

(i/ioiilanU'S c.xpressos cm Euros)

Yacht

2018

1.410.468

(365.972)

1.044.496

(iiionlítiifes expressos em Euros)

Yacht

2018

Serviços e comissões pagas

Seryicingfce

Agení bank fee

Comissões bancárias

(387.709)

(3.417)

(46)

(391.172)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.3. Resultados de activos e passivos ao justo valor através de resultados

Esta rubrica é apresentada como segue;

(momanies expressos cm Eiiivs)

Vacht

2018

Prejuízos de activos epassivos financeiros

ao justo valor através de resultados

Outros custos e perdas em operações financeiras

Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através
de resultados

(441.036)

(441.0361

As nibricas Outros proveitos e ganhos/Outros custos e perdas em operações financeiras incluem o
reconhecimento, no exercício, da insufíciéncia/excesso assumido pelos detentores dos títulos (nota 1.10).

1.4. Gastos gerais administrativos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(moiituiiles expressos cm Euros)

Yacht

2018

Advogados e solicitadores

Contencioso e notariado

Avaliações

Outros

(184.500)

(15.19S)

(5.535)

(7.055)

(212.288)
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.5. Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica é apresentada como segue:

Depósitos à ordem

Citihank Etiropc (UE Brandi)

Cash reserve

1.6. Crédito a clientes

Esta rubrica é apresentada como segue:

Crédito incido

Dnparidade

{iiioiitdiiWs twprrssos cm Euros)

Yachí

2018

50.000

50.000

(monlantes expressos em Euros)

Yacht

2018

40.852.439

40.852.439

A rubrica Crédito a clientes - Yacht regista o valor dos créditos adquiridos no âmbito daquela Operação de
titularizaçào, no montante de Euros 42 185 178. deduzido dos recebimentos de capital entretanto ocorridos e
das despesas capitalizáveis. Os valores são analisados como segue:

{moiiliiiilcs expressos em Euros)

.Ano Saldo inicial Recebimentos
(Utilizações)/

Reposições
Saldo Final

2018 42.185.178 (1.332.739) - 40.852.439

A rubrica recebimentos não inclui os valores que se encontram a ser reconhecidos directamente em
Resultados referentes aos montantes recuperados que excedem o valor de aquisição inicial.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da mbrica de crédito por prazos de maturidade é apresentada como segue:

{monluiiics e.xpivssos cm Euros)

Yacht

2018

Prazo indeterminado 20.943.027

Inferior a um ano 576.854

Entre um e cinco anos 4.739.937

Superior a cinco anos 14.592.621

40.852.439

Tendo em consideração a natureza da carteira de crédito (iwn performing locins) é e.\pectável que as
maturidades definidas em cada operação de crédito possam não ser cumpridas.

ó
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

A análise da rubrica de crédito por tipo de cliente e tipo de crédito é apresentada como segue:

(nioiiraiires e.\pivssos em Eiiivs)

Empresas

Crédito à habitação

Outros créditos

Crédito ao consumo

Descobertos em depósitos à ordem

Particulares

Crédito à habitação

Outros créditos

Crédito ao consumo

Descobertos em depósitos à ordem

Yacht

2018

9.614.088

10.730.963

72.539

2.102.889

22.520.479

16.612.088

496.046

986.911

236.915

18.331.960

40.852.439

1.7. Outros activos

Esta rubrica é apresentada como segue:

Devedores

Outros devedores

Despesas com custo diferido

(moiuoitles expressos em Euros)

Yacht

2018

3.008.055

3.008.055

41.667

3.049.722

A rubrica Outros devedores regista essencialmente valores referentes a coUections de créditos ainda não

transferidos das contas bancárias da Sociedade.
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23 Análise detalhada das operações (continuação)

1.8. Títulos de dívida emitidos

Esta rubrica é apresentada como segue:

(iiionlanles expressos em Euros)

Yacht

2018

Empréstimos obrigacionistas

Obrigações de litularizaçào

Juros periodificados

Outros

42.50Ü.000

365.972

441.036

43.307.008

A rubrica Outros é relativa à estimativa da (insuficiência)/excesso que seria assumida pelos detentores dos
títulos emitidos caso a Operação terminasse em 31 de Dezembro de 2018, considerando os valores registados
dos activos e passivos a esta data.

De acordo com o estabelecido contratualmente, a data de maturidade legal para todas as tranches é 25 de
Dezembro de 2028.

No ano de 2018 não foram efectuados reembolsos de obrigações de tilularização.

As características das emissões vivas a 31 de Dezembro de 2018, são apresentadas como segue:

(monianies e.rpresíos cni Emosl

Valor

nominal

Valor de

balanço

Data de

Emissão

Maturidade

legal
Taxa de Juro

Periodicidade

pagamento

juros

Yachi

Sênior Notes 42.500.000 42.500.000 27-dez-18 25-dez-28 Ta.xa Fi.xa 10% Mensal

42.500.000 42.500.000

388
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1.9. Outros passivos

Esta lubrica é apresentada como segue:

(nioiiruiilfs expressos em Eiiros)

Yacht

2018

Credores

Whitestar 5,535

Outros credores 325.617

331.152

Servicing fees a facturar 119.376

Outros CUSTOS a pagar 194.625

645.153

A rubrica Outros credores regista essencialmente montantes adiantados pela Sociedade ein nome da operação.

l.IO. Contas extrapaírimoniais

{nioittiiiircs expressos cm Eiiros)

Vacht

2018

Garantias reais 143.303.615

389
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS e RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Opinião 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Hefesto STC, S.A. (a Entidade), 
que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 
566.176.469 euros e um total de capital próprio de 1.663.442 euros, incluindo um 
resultado líquido de 412.634 euros), a demonstração de resultados, a demonstração 
do rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio e a 
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas 
anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas 
contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da 
Hefesto STC, S.A. em 31 de dezembro de 2018 e o seu desempenho financeiro e 
fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia. 

Bases para a opinião 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão 
descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos 
os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.  

 

 

Matérias relevantes de auditoria  
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, 
tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano 
corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos 
uma opinião separada sobre essas matérias.  
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Imparidade do Crédito a clientes 

Em 31 de dezembro de 2018, a rubrica de Crédito a clientes compreende os 
investimentos financeiros efetuados na aquisição de carteiras de crédito realizadas no 
âmbito de operações de titularização, cujo saldo ascende a 501.770.361 euros, líquido 
de perdas por imparidade no montante de 91.314.741 euros, tal como referido na nota 
9 anexa às demonstrações financeiras. 

O Risco A nossa resposta ao risco 
identificado 

 
O Crédito a clientes é reconhecido 
inicialmente ao seu justo valor acrescido 
dos custos de transação e é 
subsequentemente valorizado ao custo 
amortizado, com base no método da 
taxa efetiva, sendo deduzido de perdas 
de imparidade. 
 
Face à natureza dos activos e para 
efeitos da determinação da imparidade, 
os activos financeiros mensurados ao 
custo amortizado são classificados em 
Stage 3 dado que se tratam de ativos 
com imparidade. Para a Entidade a 
determinação deste efeito é um 
processo relevante dado que a mesma 
influencia os níveis de Expected Credit 
Loss (“ECL”) associados. 
 
A imparidade é calculada com base na 
perda esperada que é estimada pela 
Entidade em base individual e coletiva, 
conforme referido na nota 1.2. anexa às 
demonstrações financeiras. Este cálculo 
apresenta uma elevada complexidade e 
um nível significativo de julgamento 
associado. 
 
A análise individual é baseada na 
avaliação da existência de perdas por 
imparidade por análise caso a caso, 
considerando a exposição total de um 
determinado cliente e expectativa sobre 
a evolução da performance da atividade 
e o valor de mercado dos colaterais 
associados e a expectativa da evolução 
das condições macroeconómicas 
futuras.  

 

 Os nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros aspetos: 
 Avaliação do desenho e 

implementação e teste à eficácia 
operacional dos principais controlos 
definidos pela Entidade ao nível do 
processo de identificação e 
apuramento de perdas por 
imparidade; 

 Análise do alinhamento das políticas 
contabilísticas com o definido na 
IFRS 9; 

 Análise do processo de classificação 
dos ativos financeiros com base no 
seu risco de crédito (Stage 3); 

 Avaliação do processo de estimação 
da ECL; 

 Análise dos créditos individuais, 
para um conjunto de créditos 
selecionados sendo avaliados os 
pressupostos subjacentes à 
identificação e quantificação de 
imparidade, incluindo (i) a avaliação 
de colaterais existentes e, (ii) as 
estimativas de recuperação em caso 
de incumprimento; 

 Para os créditos cujas perdas por 
imparidade são determinadas em 
base coletiva, teste dos modelos 
subjacentes, incluindo o processo 
de aprovação e validação dos 
mesmos. Adicionalmente, teste da 
adequação eprecisão dos 
pressupostos significativos utilizados 
pelo modelo incluindo os atributos 
chave para a sua classificação; 

 Revisão das divulgações efetuadas 
pela Entidade, de acordo com o 
normativo contabilístico aplicável, 
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incluindo as relacionadas com a 
transição. 

 
Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 
O órgão de gestão é responsável pela: 

 preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da 
Entidade de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adotadas na União Europeia; 

 elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 
 criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir 

a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a 
fraude ou erro; 

 adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 
 avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 

quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e 
divulgação da informação financeira da Entidade. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras  
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido 
a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança 
razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma 
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas 
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas 
demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos 
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

 identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos 
de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco 
de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de 
não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode 
envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou 
sobreposição ao controlo interno; 

 obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Entidade; 

 avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 



 
 
 
 

4 
 

 

 concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer 
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam 
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar 
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações 
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são 
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, 
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue 
as suas atividades; 

 avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras 
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma 
apresentação apropriada;  

 comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de 
fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, 
e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria; 

 das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o 
órgão de fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria 
das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes 
de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei 
ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e 

 declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes 
relativos à independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras 
matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência e, 
quando aplicável, as respetivas salvaguardas. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 
Sobre o relatório de gestão 
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades 
Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com 
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante 
é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o 
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais. 

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento 
(UE) n.º 537/2014 
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes 
de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte: 

 Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de 
acionistas realizada em 25 de agosto de 2017 para um mandato compreendido 
entre 2017 e 2019. 

 O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de 
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações 
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA 



 
 
 
 

5 
 

 

mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria 
para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos 
qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude. 

 Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o 
relatório adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da 
Entidade em 29 de abril de 2019. 

 Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 
77.º, número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que 
mantivemos a nossa independência face à Entidade durante a realização da 
auditoria.  

 

3 de maio de 2019 
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