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

Notas às Demonstrações Financeiras 
31 de dezembro de 2020 

 

1. Políticas contabilísticas 
 

 
1.1 Bases de apresentação. 

 
A Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., doravente designada por “Sagres” ou “Sociedade”, foi 
constituída em 10 de julho de 2003, ao abrigo do Decreto-lei nº 453/99, de 5 de novembro, republicado pela Lei 
n.º 69/2019, de 28 de agosto e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro 
e pela Lei nº25/2020, de 07 de julho, os quais regulamentam as sociedades de titularização de créditos. A 
Sociedade foi devidamente autorizada pela Comissão do Mercado. de Valores Mobiliários, através de uma 
resolução do Conselho de Administração da CMVM, obtida em 18 de junho de 2003 por um período ilimitado de 
tempo, com o número de registo 9090. 
 
A Sociedade tem a sua sede social na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre Dois, 6º andar, Sala 12 1070-
102 Lisboa. 

 
A Sociedade tem por objeto o exercício de atividades permitidas por lei às sociedades de titularização de créditos, 
nomeadamente a realização de operações de titularização de créditos, mediante a aquisição, gestão e transmissão 
de créditos e a emissão de obrigações titularizadas para o pagamento dos créditos adquiridos. 
 
A 16 de junho de 2020, fruto da venda das ações representativas do capital da Sociedade pelo Citigroup Financial 
Products Inc., o capital passou a ser detido pela BEKA Finance, Sociedad de Valores, S.A., correspondendo o 
mesmo a Euros 250.000, integralmente subscrito e realizado pelo único acionista, encontrando-se representado 
por 50.000 ações ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada.  
 
De acordo com as disposições legais aplicáveis, as demonstrações financeiras da Sociedade, para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas em conformidade com as IFRS aprovadas pela UE e em vigor 
nessa data. 
 
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho 
de 2002, na sua transposição para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de fevereiro 
e do Regulamento da CMVM nº 11/2005, as demonstrações financeiras da Sociedade devem ser preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (‘IFRS’) conforme endossadas pela União Europeia 
(‘UE’) até 31 de dezembro de 2015. As IFRS incluem os standards emitidos pelo International Accounting 

Standards Board (‘IASB’), bem como as interpretações emitidas pelo Internacional Financial Reporting 

Interpretations Committee (‘IFRIC’) e pelos respetivos órgãos antecessores. As demonstrações financeiras agora 
apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 31 de março de 2021. As demonstrações 
financeiras são apresentadas em euros, arredondadas ao milhar mais próximo. 
  
A atividade da Sociedade encontra-se regulamentada pelo Decreto-lei 453/99 que define a obrigatoriedade de 
segregação do património autónomo de cada operação, respondendo os ativos de cada uma exclusivamente pelos 
passivos correspondentes. Adicionalmente, o património da Sociedade não pode ser afeto a qualquer das 
operações.  
As operações titularizadas são reconhecidas no momento em que a Sagres se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento. Desta forma a Sociedade reconhece no ativo, na rubrica “Valores a receber por conta 
de crédito a clientes” o equivalente ao montante que os bancos originadores têm a receber dos seus clientes de 
crédito, por ser esse a melhor estimativa que aqueles virão a entregar à Sociedade no âmbito dos contratos 
celebrados entre a Sagres e os mesmos, enquanto estes atuarem na qualidade de gestores dos créditos.  
O reembolso e a remuneração das obrigações titularizadas emitidas e o pagamento das despesas e encargos 
relacionados com a sua emissão são garantidos apenas pelos créditos que lhes estão exclusivamente afectos, pelo 
produto do seu reembolso, pelos respectivos rendimentos e por outras garantias ou instrumentos de cobertura de 
riscos eventualmente contratados no âmbito da sua emissão, não respondendo, por aquelas, o restante património 
da sociedade de titularização de créditos emitente das obrigações titularizadas ou o património autónomo de 
qualquer outra operação. Assim, a Sagres apresenta o património autonomo de cada operação, tal como previsto  
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
na legislação aplicável, mas não dispõe dos referidos instrumentos, pelo que as divulgações incluídas no anexo às 
demonstrações financeiras relativas aos indicadores de cada operação resultam exclusivamente da informação 
partilhada por cada banco originador. Consequentemente a preparação das demonstrações financeiras da Sagres 
não considera a  
totalidade das divulgações exigidas nas Normas Internacionais de Relato Financeiro, uma vez que os capitais 
próprios da Sagres não são afetados pelos riscos desses instrumentos (Nota 22). 

 
 

Durante o exercício de 2019 foram terminadas as operações de titularização Douro Mortgages nº. 1, Douro 
Mortgages nº. 2, Douro Mortgages nº. 3 e Douro SME nº. 2. e durante o exercício de 2020 foi terminada a operação 
de titularização Lusitano SME n.º 3. 
 
A preparação das demonstrações financeiras anuais de acordo com as IFRS requer que o Conselho de 
Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam 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 fatores 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 1.17. 
 

 
1.2 Instrumentos financeiros 

 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na Posição Financeira da Sociedade na data de pagamento ou 
recebimento, salvo se decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou regulamentar aplicável 
que os direitos e obrigações inerentes aos valores transacionados se transferem em data diferente, casos em que 
será esta última a data relevante. 
 
1.2.1 - Ativos Financeiros 

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

• Ativos financeiros ao custo amortizado; 
• Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral;  
• Ativos financeiros ao justo valor através de resultados. 

 
A classificação é efetuada tendo em consideração os seguintes aspetos: 
 

• O modelo de negócio da Sociedade para a gestão do ativo financeiro; e 
• As características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. 

 
1.2.2 - Avaliação do modelo de negócio 
 
A Sociedade avalia o modelo de negócio no qual o instrumento financeiro é detido ao nível do portfolio, que 
reflete a forma como os grupos de ativos financeiros são geridos de forma a atingir um determinado objetivo de 
negócio. 
 
A Sociedade procedeu, com referência a 1 de janeiro de 2020, à avaliação do modelo de negócio dos seus 
portfólios de ativos financeiros com referência a 1 de janeiro de 2020, a qual teve em consideração os seguintes 
aspetos: 
 

• a forma como o desempenho do modelo de negócio e dos ativos financeiros detidos no âmbito do 
respetivo modelo de negócio são avaliados e reportados à gestão; 

• os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócio (e os ativos financeiros detidos no âmbito do 
respetivo modelo de negócio) e, em particular, a forma como esses riscos são geridos; e, 

• a forma como os gestores do negócio são compensados. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
No âmbito da análise efetuada, a Sociedade concluiu que todos portfolios de instrumentos financeiros por si 
detidos eram enquadráveis no conceito de “Detenção para obtenção de fluxos de caixa contratuais” previsto na 
IFRS 9. 
 
1.2.3 - Avaliação dos fluxos de caixa contratuais 
 
A avaliação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro é efetuada no momento do seu reconhecimento 
inicial, de forma a verificar se estes correspondem ou não apenas ao recebimento de capital e juros (SPPI – Solely 
Payments of Principal and Interest). Para efeitos desta avaliação, “capital” é definido como o justo valor do ativo 
financeiro no seu reconhecimento inicial. “Juro” corresponde à contrapartida pelo valor temporal do dinheiro, 
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 uma margem de 
lucro. 
 
 
Esta avaliação inclui a análise da existência de situações em que os termos contratuais possam modificar a 
periodicidade e o montante dos fluxos de caixa de forma a que não cumpram a condição de serem apenas 
pagamentos relativos a capital e a juros calculados sobre o montante de capital em dívida (SPPI). 
 
1.2.4 – Ativos financeiros ao custo amortizado 
 
Um ativo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições: 
 

• O ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo principal é a detenção de ativos para 
recolha dos seus fluxos de caixa contratuais; e  

• Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos 
de capital e juro do montante em dívida (SPPI). 

 
Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescidos dos 
custos de transação, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. Estes ativos são sujeitos ao 
apuramento de perdas por imparidade para perdas de crédito esperadas. Os juros de ativos financeiros ao custo 
amortizado são reconhecidos na rubrica “juros e rendimentos similares” com base no método da taxa de juro 
efetiva. 
 
Os ganhos ou perdas geradas no momento do seu desreconhecimento são registadas na rubrica “Resultado de 
ativos e passivos financeiros ao custo amortizado”. 
 
Os ativos adquiridos no âmbito das operações de titularização são, pelos Originadores, registados a custo 
amortizado tendo em consideração contratuais dos fluxos de caixa (SPPI) e a definição do modelo de negócio.  
A Sociedade tem registado os ativos financeiros (Aplicações em instituições de crédito e Crédito a clientes) ao 
custo amortizado em conformidade com as regras de classificação da IFRS 9. 
 
1.2.5 - Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
 
Um ativo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições: 
 

• O ativo é detido num modelo de negócio em que o objetivo é a recolha dos seus fluxos de caixa 
contratuais e a venda desse ativo financeiro; 

• Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos 
de capital e juro do montante em dívida (SPPI). 

 
Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos inicialmente pelo 
justo valor, acrescidos dos custos de transação, e subsequentemente são mensurados ao justo valor. As variações 
no justo valor são registadas por contrapartida de outro rendimento integral e, no momento da sua alienação, os 
ganhos ou perdas acumuladas em outro rendimento integral são reclassificadas para resultados. Os instrumentos 
de dívida, nesta categoria, estão sujeitos a testes de imparidade para perdas de crédito esperadas. As perdas por 
imparidade estimadas são reconhecidas em resultados por contrapartida de outro rendimento integral. 
 



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
9 

 

1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são 
reconhecidos na rubrica “juros e rendimentos similares” com base no método da taxa de juro efetiva. 
 
Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral, 
sendo os respetivos ganhos ou perdas registadas em outro rendimento integral transferidos para resultados 
transitados, no momento do seu desreconhecimento. 
 
1.2.6 - Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 
 
Um ativo financeiro é classificado nesta rubrica se o modelo de negócio definido para a sua gestão ou as 
características dos seus fluxos de caixa contratuais não cumprirem as condições dos ativos mensurados ao custo 
amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento integral. 
 
Estes ativos são reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, com os custos associados às transações reconhecidos 
em resultados no momento inicial. As variações subsequentes de justo valor são reconhecidas em resultados. A 
periodificação de juros e do prémio/desconto é reconhecida na rubrica “juros e rendimentos similares”, com base 
na  
taxa de juro efetiva, assim como a periodificação dos juros dos derivados. Os dividendos são reconhecidos em 
resultados quando for atribuído o direito ao seu recebimento. 
 
1.2.7 - Contabilidade de cobertura 
 
Critérios de classificação: 

 
Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura, podem ser classificados 
contabilisticamente como de cobertura desde que cumpram, cumulativamente, com as seguintes condições: 
 

• À data de início da transação a relação de cobertura encontra-se identificada e formalmente documentada, 
incluindo a identificação do item coberto, do instrumento de cobertura e a avaliação da efetividade da 
cobertura; 

• Existe a expectativa de que a relação de cobertura seja altamente efetiva, à data de início da transação e 
ao longo da vida da operação; 

• A eficácia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade à data de início da transação e ao longo da 
vida da operação; e, 

• Para operações de cobertura de fluxos de caixa os mesmos devem ser altamente prováveis de virem a 
ocorrer. 

 
A Sociedade classifica como derivados para gestão do risco os derivados de cobertura. 
 
Existem três tipos de relacionamentos de cobertura: 

 
Cobertura de justo valor (fair value hedge): Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo 
(fair value hedge), o valor de balanço desse ativo ou passivo, determinado com base na respetiva política 
contabilística, é ajustado por forma a refletir a variação do seu justo valor atribuível ao risco coberto. As variações 
do justo valor dos derivados de cobertura são reconhecidas em resultados, conjuntamente com as variações de 
justo valor dos ativos ou dos passivos cobertos, atribuíveis ao risco coberto. 
 
Se a cobertura deixar de cumprir com os critérios exigidos para a contabilidade de cobertura, o instrumento 
financeiro derivado é transferido para a carteira de negociação e a contabilidade de cobertura é descontinuada 
prospectivamente. Caso o ativo ou passivo coberto corresponda a um instrumento de rendimento fixo, o 
ajustamento de revalorização é amortizado até à sua maturidade pelo método da taxa efetiva. 
 
Cobertura de fluxos de caixa (cash flow hedge): Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de 
fluxos de caixa futuros de elevada probabilidade (cash flow hedge), a parte efetiva das variações de justo valor 
do derivado de cobertura são reconhecidas em reservas, sendo transferidas para resultados nos períodos em que o 
respetivo item coberto afeta resultados. A parte inefetiva da cobertura é registada em resultados. 
 
Cobertura de um instrumento líquido numa unidade operacional estrangeira tal como definido na IAS 21. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
Reconhecimento e mensuração 

 

Os instrumentos financeiros derivados são reconhecidos na data da sua negociação (trade date), pelo seu justo 
valor. Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base regular, 
sendo os ganhos ou perdas resultantes dessa reavaliação registados diretamente em resultados do exercício, exceto 
no que se refere aos derivados de cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor dos derivados de 
cobertura depende da natureza do risco coberto e do modelo de cobertura utilizado. 
 
O justo valor dos instrumentos financeiros derivados corresponde ao seu valor de mercado, quando disponível, 
ou é determinado tendo por base técnicas de valorização incluindo modelos de desconto de fluxos de caixa 
(discounted cash flows) e modelos de avaliação de opções, conforme seja apropriado. 

 
Quando um instrumento de cobertura expira ou é vendido, ou quando a cobertura deixa de cumprir os critérios 
exigidos para a contabilidade de cobertura, as variações de justo valor do derivado acumuladas em reservas são 
reconhecidas em resultados quando a operação coberta também afetar resultados. Se for previsível que a operação 
coberta não se efetuará, os montantes ainda registados em capital próprio são imediatamente reconhecidos em 
resultados e o instrumento de cobertura é transferido para a carteira de negociação. 
 
1.2.8 - Passivos financeiros 
 
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação 
ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. 
 
Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transação 
incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efetiva, com a exceção das 
vendas a descoberto e dos passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados, os quais são 
registados ao justo valor. 

 
A Sociedade designa, no seu reconhecimento inicial, certos passivos financeiros como ao justo valor através de 
resultados quando: 
 

• são contratadas operações de derivados com o objetivo de efetuar a cobertura económica desses passivos, 
assegurando-se assim a consistência na valorização dos passivos e dos derivados (accounting mismatch); 
ou, 

• tais passivos financeiros contêm derivados embutidos. 
 
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 (passivos financeiros detidos para negociação). Esta 
categoria inclui os títulos de dívida emitidos e empréstimos. 
 
Os juros de títulos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efetiva do passivo financeiro. 
 
Nas situações em que existe prémio ou desconto associado, o prémio ou desconto é incluído no cálculo da taxa 
de juro efetiva. 
 
Os títulos de dívida afetos às operações refletem também a diferença entre o valor contabilístico dos ativos e dos 
passivos afetos 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 Crédito a clientes 

 
A rubrica crédito a clientes inclui os ativos adquiridos no âmbito das operações de titularização, para os quais não 
existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efetuado na data em que os ativos são adquiridos 
aos originadores. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
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 de juro efetiva, sendo apresentado 
na Posição Financeira deduzido de perdas por imparidade. 
 

Imparidade 

 

A política da Sociedade consiste na avaliação regular da existência de evidência objetiva de imparidade dos ativos 
das suas operações. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados na 
rubrica imparidade de crédito, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução 
do montante da perda estimada, num período posterior. 
 
Após o reconhecimento inicial, um ativo ou um conjunto de ativos, definido como um conjunto de ativos com 
características de risco semelhantes, poderá ser classificado como uma carteira com imparidade quando existe 
evidência objetiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes tenham impacto no valor 
estimado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou conjunto de ativos, que possa ser estimado de forma fiável. 

 

A imparidade registada é reportada pelos originadores das operações, apurada de acordo com os requisitos de 
IFRS 9. O cálculo efetuado segue a metodologia e os parâmetros do modelo de cada originador. 
 
A IFRS 9 determina que o conceito de imparidade baseado em perdas esperadas, seja aplicado a todos os ativos 
financeiros exceto os ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados e os instrumentos de 
capital próprio mensurados ao justo valor através de capital próprio. 

 
Com exceção dos ativos financeiros adquiridos ou originados com imparidade (designados por POCI), as perdas 
por imparidade devem ser estimadas através de uma provisão para perdas num montante igual a: 
 

• perda esperada por risco de crédito a 12 meses, ou seja, perda total estimada resultante dos eventos de 
incumprimento do instrumento financeiro que são possíveis no prazo de 12 meses após a data de relato 
(denominada Stage 1);  

 
• ou perda esperada por risco de crédito até à maturidade, ou seja, perda total estimada resultante de todos 

os possíveis eventos de incumprimento ao longo da vida do instrumento financeiro (referido como Stage 
2 e Stage 3).Uma provisão para perda esperada por risco de crédito até à maturidade é exigida para um 
instrumento financeiro se o risco de crédito desse instrumento financeiro tiver aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial ou se o instrumento financeiro estiver em imparidade. 

 
1.4 Desreconhecimento 

  
A Sociedade desreconhece os ativos financeiros quando expiram todos os direitos a fluxos de caixa futuros 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.º 453/99 que define claramente a 
obrigatoriedade de património autónomo de cada operação, respondendo os ativos de cada operação 
exclusivamente pelos passivos correspondentes. O património da Sociedade não pode ser afeto a qualquer das 
operações. 
 

1.5 Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros 
  
Os ativos financeiros são reclassificados entre categorias apenas se o modelo de negócio utilizado na sua gestão 
for alterado. 
 
A reclassificação é aplicada prospectivamente a partir da data da reclassificação. Não é permitida a reclassificação 
de instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral e de ativos financeiros 
designados ao justo valor através de resultados. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
A Sociedade não efetuou quaisquer reclassificações durante o exercício de 2020. 

 

1.6 Instrumentos de capital 
 
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação 
contratual de a sua liquidação ser efetuada 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 transação diretamente 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 transação. 

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

1.7 Reconhecimento de juros 
 
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros ativos e passivos mensurados ao custo amortizado 
são reconhecidos na margem financeira, utilizando o método da taxa de juro efetiva. 
 
A taxa de juro efetiva 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 atual da posição financeira do ativo ou passivo financeiro.  

 
Para a determinação da taxa de juro efetiva procede-se à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando todos 
os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não 
considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas 
como parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os prémios ou descontos diretamente 
relacionados com a transação, exceto para ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

 
No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os quais foram reconhecidas 
perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro utilizada para 
desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por imparidade. 
 
Para os instrumentos financeiros derivados, com exceção daqueles que forem classificados como instrumentos de 
cobertura do risco de taxa de juro, a componente de juro corrido não é autonomizada das alterações no seu justo 
valor, sendo classificada como Resultados em operações financeiras. 
 

1.8 Reconhecimento de rendimentos resultantes de serviços e comissões 
 
Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos como rédito de contratos com clientes: 

 
- Os rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que os serviços são prestados são reconhecidos em 
resultados no exercício a que se referem; 
- Os rendimentos de serviços e comissões que são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento 
financeiro são registados em resultados pelo método da taxa de juro efetiva, na margem financeira. 
 
 

1.9 Resultados em operações financeiras  

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

 
1.10 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados na 
posição financeira com maturidade inferior a três meses a contar da data da posição financeira, onde se incluem 
a caixa e as disponibilidades e aplicações em instituições de crédito. 

 
1.11 ‘Offsetting’ 

 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido registado na posição financeira quando a 
Sociedade tem um direito legal de compensar os valores reconhecidos e as transações podem ser liquidadas pelo 
seu valor líquido. 
 

1.12 Transações em moeda estrangeira 
 
As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio da data da transação. Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, que estão contabilizados ao custo histórico, são convertidos à 
taxa de câmbio da data da posição financeira. As diferenças cambiais resultantes da conversão são reconhecidas 
em resultados. Os ativos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira, registados ao custo 
histórico, são convertidos à taxa de câmbio da data da transação. Ativos e passivos não monetários registados ao 
justo valor são convertidos à taxa de câmbio da data em que o justo valor foi determinado. 
 

1.13 Terrenos e edifícios arrendados  
 
Esta norma estabelece requisitos relativamente ao âmbito, classificação/reconhecimento e mensuração de 
locações: 

•  Na ótica do locador, as locações continuam a ser classificadas como locações financeiras ou locações 
operacionais; e, 

• Na ótica do locatário, a norma define um único modelo de contabilização de contratos de locação, que 
resulta no reconhecimento de um ativo sob direito de uso e de um passivo da locação para todos os 
contratos de locação à exceção das locações com um período inferior a 12 meses ou para as locações que 
incidam sobre ativos de valor reduzido em que o locatário poderá optar pela isenção de reconhecimento 
prevista na IFRS 16, sendo que, nesse caso, deverá reconhecer os pagamentos de locação associados a 
esses contratos como despesas. 
 

A Sociedade optou por não aplicar esta norma aos contratos de locação a curto prazo, menor ou igual a um ano e 
aos contratos de locação em que o ativo subjacente tenha pouco valor, considerando para este efeito o montante 
de 5 milhares de euros, tendo sido utilizada a opção de não aplicar esta norma a locações de ativos intangíveis. 
 
Definição de locação 
 
A definição de locação acarreta um enfoque no controlo do ativo identificado, ou seja, um contrato constitui ou 
contém uma locação se transmitir o direito de controlar a utilização de um ativo identificado, ou seja, obtendo 
substancialmente todos os benefícios económicos da utilização do mesmo e o direito de orientar o uso desse ativo 
identificado, durante um certo período de tempo em troca de uma retribuição. 
 
Impactos na ótica do locatário 
 
A Sociedade reconhece para todas as locações, com exceção das locações com um período inferior a 12 meses ou 
para as locações que incidam sobre ativos de valor unitário reduzido: 
 

• Um ativo sob direito de uso, inicialmente mensurado ao custo, tendo em conta o Net Present Value 
(NPV) do passivo da locação, acrescido de pagamentos efetuados (fixos e/ou variáveis) deduzidos de 
incentivos à locação recebidos, penalidades por término (se razoavelmente certas), bem como eventuais 
estimativas de custo a serem suportadas pelo locatário com o desmantelamento e remoção do ativo 
subjacente e/ou com a restauração do local onde este está localizado. Subsequentemente é mensurado de 
acordo com o modelo do custo (sujeito a depreciações/amortizações de acordo com o prazo de locação 
de cada contrato e a testes de imparidade);  
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 

• Um passivo da locação, registado inicialmente pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros da locação 
(NPV), o que inclui: 

 
• Pagamentos fixos, deduzidos os incentivos à locação a receber; 

 
• Pagamentos de locação variáveis que dependam de um índice ou taxa, mensurados inicialmente e 

utilizando o índice ou a taxa à data de início do contrato; 
 

• As quantias que deverão ser pagas pelo locatário a título de garantias de valor residual; 
 

• O preço do exercício de uma opção de compra, se o locatário estiver razoavelmente certo de exercer essa 
opção; e, 

 
• Pagamentos de sanções por rescisão da locação, se o prazo da locação refletir o exercício de uma opção 

de rescisão da locação pelo locatário. 
 

Dado que não é possível determinar facilmente a taxa de juro implícita na locação (parágrafo 26 da IFRS 16), os 
pagamentos da locação são descontados segundo a taxa de juro incremental de financiamento do locatário a qual 
incorpora a curva de taxa de juro sem risco (curva swap), acrescido de um spread de risco da Sociedade, aplicada 
sobre o prazo médio ponderado de cada contrato de locação. Para os contratos com termo é considerada essa data 
como data fim da locação, para os outros contratos sem termo é avaliado o prazo no qual o mesmo terá força 
executória. Na avaliação da força executória são consideradas as cláusulas particulares dos contratos bem como 
a legislação vigente relativamente ao Arrendamento Urbano. 
 
Subsequentemente é mensurado da seguinte forma: 
 

• Pelo aumento da sua quantia escriturada de forma a refletir os juros sobre o mesmo; 
 

• Pela diminuição da sua quantia escriturada de forma a refletir os pagamentos de locação; e, 
 

• A quantia escriturada é remensurada de forma a refletir quaisquer reavaliações ou alterações da locação, 
bem como para incorporar a revisão de pagamentos de locação fixos em substância e a revisão do prazo 
da locação. 

 
 

A Sociedade reavalia um passivo de locação, e calcula o respetivo ajustamento relacionado ao ativo sob direito 
de uso, sempre que: 
 

• Houver uma alteração do prazo da locação, ou na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente, 
o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos e utilizando uma 
taxa de desconto também revista; 

 
• Houver uma alteração dos montantes a pagar ao abrigo de uma garantia de valor residual, ou dos 

pagamentos futuros de locação resultantes da alteração de um índice ou taxa utilizados para determinar 
esses pagamentos, o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos 
utilizando uma taxa de desconto inalterada (a menos que a alteração dos pagamentos de locação resulte 
de uma alteração das taxas de juro variáveis, nesse caso deverá ser utilizada uma taxa de desconto 
revista); e, 

 
• Um contrato de locação é alterado mas essa alteração à locação não é contabilizada como uma locação 

distinta, o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos utilizando 
uma taxa de desconto revista. 
 

Os ativos sob direito de uso são depreciados/amortizados desde a data de entrada em vigor até ao fim da vida útil 
do ativo subjacente, ou até ao final do prazo da locação, caso este seja anterior. Se a locação transferir a 
propriedade do ativo subjacente, ou se o custo do ativo sob direito de uso refletir o facto de a Sociedade ir exercer 
uma opção de compra, o ativo sob direito de uso dever ser depreciado/amortizado desde a data de entrada em  
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vigor até ao fim da vida útil do ativo subjacente. A depreciação/amortização começa na data de entrada em vigor 
da locação. 
 
O registo contabilistico referente à aplicação desta norma é o seguinte: 
 

• Na Demonstração dos resultados: 
 

(i)registo em Margem financeira do gasto de juros relativo aos passivos de locação; 
 

(ii) registo em Gastos gerais administrativos dos montantes relativos a contratos de locação de curto prazo e 
contratos de locação de ativos de baixo valor; e, 
 
(iii) registo em Amortizações do custo de depreciação dos ativos sob direito de uso. 
 

• No Balanço: 
 

(i) registo em Outros ativos tangíveis, pelo reconhecimento dos ativos sob direito de uso; e, 
 

(ii) registo em Outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 
 

 
• Na demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica Fluxos de caixa de atividades operacionais — 

Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores inclui montantes relativos a contratos de locação 
de curto prazo e a contratos de locação de ativos de baixo valor e a rubrica Diminuição em outros passivos 
inclui montantes relativos a pagamentos de partes de capital do passivo de locações, conforme detalhado 
nas Demonstrações de fluxos de caixa. 

 
Impacto na ótica do locador 
 
De acordo com a IFRS 16, os locadores continuarão a classificar as locações como financeiras ou operacionais, 
não implicando alterações significativas face ao definido na IAS 17. 
 

 
1.14 Imposto sobre lucros 
 

A Sociedade está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (CIRC) e correspondente Derrama. 
 
Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. 
O imposto é reconhecido na demonstração de resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam 
registados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.  
 
Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do exercício, 
utilizando a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas autoridades à data da posição financeira 
e quaisquer ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. 
 
Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base na posição financeira, 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 da posição financeira em cada jurisdição e que 
se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 
 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros 
que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 
 
A Sociedade procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação dos ativos e passivos por 
impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos por impostos 
correntes e passivos por impostos correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com 
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou 
diferentes entidades tributáveis que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos correntes numa base  



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
16 
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líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos 
ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 
 

1.15 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 serviços 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 não afeta diretamente a nenhuma das operações (Geral), estão identificadas 
como segmentos distintos da Sociedade. A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, estes segmentos 
são os seguintes: 
 
- Geral;  
- Douro Mortgages nº. 1 (Operação reembolsada em junho de 2019); 
- Douro Mortgages nº. 2 (Operação reembolsada em julho de 2019); 
- Chaves SME; 
- Pelican Mortgages nº. 3; 
- Douro Mortgages nº. 3 (Operação reembolsada em agosto de 2019); 
- Pelican Mortgages nº. 4; 
- Pelican Mortgages nº. 5; 
- Douro SME nº. 2 (Operação reembolsada em dezembro de 2019); 
- Pelican Mortgages nº. 6; 
- Thetis Finance nº.1; 
- Lusitano SME n.º 3 (Operação reembolsada em dezembro de 2020); 
- Ulisses Finance nº.1. 

 
O detalhe de cada uma das operações é apresentado na nota 23. 
Para efeitos de facilitar a compreensão das contas da Sociedade, a apresentação das notas anexas segue a seguinte 
forma: 
1. Total operações, respeita à atividade das operações de titularização; 
2. Geral, refere-se apenas à rúbrica geral da Sociedade enquanto sociedade de titularização de créditos; e 
3. Total, refere-se ao agrupamento da atividade da Sociedade com as operações de titularização. 
 

1.16 Provisões 
 
São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou decorrente de práticas 
passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) seja provável 
que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa 
obrigação. 
 
As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para refletir a melhor estimativa, sendo 
revertidas por 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 deixem de se observar. 
 

1.17 Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 
 
As IFRS estabeleceram um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que o Conselho de 
Administração utilize o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento 
contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos 
princípios contabilísticos pela Sociedade são analisadas 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 normas contabilísticas permitem um tratamento contabilístico 
alternativo em relação ao adotado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pela Sociedade  
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poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente 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. 
 
Perdas por imparidade em créditos a clientes  

 
A Sociedade obtém as perdas por imparidade com base em taxas e restante informação fornecidas pelos 
originadores dos créditos referentes às carteiras securitizadas, conforme referido na nota 1.3. 
 
O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser 
reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui 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 reconhecidas. 
 
Justo valor dos instrumentos financeiros derivados 

 
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na sua ausência é determinado com base 
na utilização de preços de transações 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 fatores de volatilidade. Estas metodologias 
podem requerer a utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. 
 
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na 
aplicação de determinado modelo poderiam originar resultados financeiros diferentes daqueles reportados. 
 
Impostos sobre os lucros 

 
Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efetuar determinadas interpretações 
e estimativas. Existem diversas transações e cálculos para os quais a determinação dos impostos a pagar é incerta 
durante o ciclo normal de negócios. 
 
Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre os lucros, correntes 
e diferidos, reconhecidos no exercício. 
 
As Autoridades Fiscais Portuguesas têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria coletável efetuado pela 
Sociedade durante um período de quatro ou seis anos, independentemente de haver prejuízos reportáveis. Desta 
forma, é possível que haja correções à matéria coletável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação 
da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Sociedade, que eventuais correções 
aos impostos sobre lucros não têm impacto material nas demonstrações financeiras. 
 
1.18 Adoção de novas Normas contabilísticas (IAS/IFRS) e interpretações recentemente emitidas 
 
1.18.1. Aplicáveis a 2020 
 
Da aplicação destas normas e interpretações não são esperados impactos relevantes para as demonstrações 
financeiras da entidade. 
 
As normas e interpretações recentemente emitidas pelo IASB cuja aplicação é obrigatória apenas em períodos 
com início após 1 de janeiro de 2020 ou posteriores são analisadas de seguida. 
 
a) - IAS 1 e IAS 8 – ‘Definição de material 
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Estas alterações introduzem uma modificação à definição de material, fazendo parte do projeto mais alargado do 
‘Disclosure Initiative’ do IASB. 
 
As alterações também clarificam que a menção a informações pouco claras, refere-se a situações cujo efeito é 
similar a omitir ou distorcer tais informações, devendo a entidade avaliar a materialidade considerando as 
demonstrações financeiras como um todo. 
 
São ainda efetuadas clarificações quanto ao significado de “principais utilizadores das demonstrações 
financeiras”, sendo estes definidos como ‘atuais e futuros investidores, financiadores e credores’ que dependem 
das demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da informação de que necessitam 
 
b) - Estrutura Conceptual - ‘Alterações na referência a outras IFRS 
 
Como resultado da publicação da nova Estrutura Conceptual, o IASB introduziu alterações no texto de várias 
normas e interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 
12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a aplicação das novas definições de ativo/passivo 
e de  gasto/rendimento, além de algumas das características da informação financeira. Essas alterações são de 
aplicação retrospetiva, exceto se impraticável. 
 
c) - IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 ‘Reforma das taxas de juro de referência 
 
No seguimento da crise financeira, surgiu a necessidade de substituir as taxas de juro de referência, como a 
EURIBOR e outras taxas de juro interbancárias (IBOR). 
 
Esta alteração proporciona certas isenções temporárias e restritas relacionadas com a contabilidade de cobertura 
no âmbito da IAS 39 / IFRS 9 - Instrumentos financeiros, sendo o seu efeito prático a não descontinuação da 
contabilidade de cobertura, nos casos em que a única alteração se referir à alteração da taxa de juro de referência. 
No entanto, qualquer ineficácia da relação de cobertura em vigor deve continuar a ser registada na demonstração 
dos resultados. 
 
Esta alteração obriga a divulgações específicas para os instrumentos financeiros derivados, relativamente aos 
quais foram aplicadas estas isenções, em termos de valor nominal, pressupostos significativos e julgamentos 
aplicados, assim como a divulgação qualitativa do impacto da alteração das taxas de referência e a forma como a 
entidade está a gerir esse processo. 
 
A adoção destas alterações é efetuada de forma retrospetiva. A entidade deve aplicar estas alterações 
retrospetivamente às relações de cobertura existentes no início do período de relato em que a entidade aplica pela 
primeira vez estas alterações ou que foram posteriormente designados como de cobertura, e ao ganho e perda 
reconhecido em outro rendimento integral existente no início do período de relato em que uma entidade aplica 
pela primeira vez estas alterações. 
 
 
1.18.2 - Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021, que a União Europeia já endossou: 
 
a) IFRS 16 - Bonificações de rendas relacionadas com a Covid-19 
 
Perante a pandemia global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), os locadores têm atribuído benefícios 
aos locatários, relativamente às rendas de locação, as quais podem assumir diferentes formatos, como a redução, 
o perdão ou o diferimento das rendas contratualizadas. 
 
Esta alteração à IFRS 16 introduz um expediente prático para os locatários (mas não para os locadores), que os 
isenta de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores no âmbito da COVID-19, e exclusivamente estas 
bonificações, qualificam como modificações às locações. 
 
Os locatários que optem pela aplicação desta isenção, contabilizam a alteração aos pagamentos das rendas, como 
rendas variáveis de locação no(s) período(s) no(s) qual(ais) o evento ou condição que leva à redução de pagamento 
ocorre. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
O expediente prático apenas é aplicável quando se verificam cumulativamente as seguintes condições: 

 
•  A alteração nos pagamentos de locação resulta numa retribuição revista para a locação que é 
 substancialmente igual, ou inferior, à retribuição imediatamente anterior à alteração; 
 
•  Qualquer redução dos pagamentos de locação apenas afeta pagamentos devidos a, ou antes de 30 de 
junho  de 2021; e 
 
•  Não existem alterações substantivas a outros termos e condições da locação. 

 
Esta alteração é aplicada retrospetivamente com os impactos refletidos como um ajustamento nos resultados 
transitados (ou outra componente de capital próprio, conforme apropriado) no início do período de relato anual 
em que o locatário aplica a alteração pela primeira vez. 
 
Estas normas irão entrar em vigor em exercícios futuros e, como tal, não foram aplicadas pela Sociedade no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A Sociedade estima que a adopção destas normas não irá ter impacto 
significativo nas demonstrações financeiras da Sociedade. 
 
 
1.18.3 - Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021, que a União Europeia ainda não endossou: 
 
a) IAS 1 - Classificação de passivos como correntes ou não correntes 
 
Clarificação sobre a classificação dos passivos como saldos correntes ou não correntes em função dos direitos 
que uma entidade tem de diferir o seu pagamento, no final da cada período de relato (a norma deixa de fazer 
referência a direitos incondicionais, uma vez que os empréstimos raramente são incondicionais ao cumprimento 
de condições específicas). 
 
A classificação dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá determinar se um 
direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), ou por eventos ocorridos 
após a data de relato, como seja o incumprimento de um dado “covenant”. 
 
É efetuada uma clarificação adicional relativamente ao significado de ‘liquidação’ de um passivo, que passa a 
ser definida como a extinção de um passivo através da transferência: a) de caixa ou outros recursos económicos, 
ou de instrumentos de capital próprio da própria entidade 
 
b) IFRS 3 - Referência à Estrutura conceptual 
 
Esta alteração faz parte das alterações de âmbito específico (”narrow scope amendments”) publicadas pelo IASB 
em maio de 2020. 
 
Esta alteração atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas 
alterações aos requisitos contabilísticos para as concentrações de atividades empresariais. 
 
A alteração também introduz referências aos passivos e passivos contingentes no âmbito da IAS 37 e IFRIC 21, 
incorridos separadamente versus passivos e passivos contingentes assumidos numa concentração de atividades 
empresariais. 
 
Esta alteração é de aplicação prospetiva 
 
c) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 - Reforma das taxas de juros de referência – fase 2 
 
Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma taxa de juro de referência, incluindo a 
substituição de uma taxa de juro de referência por outra alternativa, permitindo a aplicação de isenções como: 
 

i) Alterações na designação e documentação de cobertura; 
 
ii) Valores acumulados na reserva de cobertura de fluxo de caixa; 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
iii) Avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação de cobertura no âmbito da IAS 39; 
 
iv) Alterações nas relações de cobertura para grupos de itens; 
 
v) Presunção de que uma taxa de referência alternativa designada como uma componente de risco não 
especificada contratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar 
a taxa de juro efetiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros mensurados ao custo 
amortizado com variações nos fluxos de caixa contratuais em consequência da reforma da IBOR, incluindo 
locações que são indexadas a uma IBOR. 

 
 
d)  Ciclo anual de melhorias 2018-2020 
 
 

i) “IFRS 9 – Desreconhecimento de passivos financeiros - custos incorridos a incluir no teste dos “10 por cento 
de variação” 

 
Esta melhoria clarifica que no âmbito dos testes de desreconhecimento efetuados aos passivos renegociados, 
deve-se determinar o valor líquido entre honorários pagos e honorários recebidos considerando apenas os 
honorários pagos ou recebidos entre o mutuário e o financiador, incluindo honorários pagos ou recebidos, por 
qualquer uma das entidades em nome da outra. 
 
Esta melhoria é de aplicação prospetiva. 
 

ii) “IFRS 16 – Incentivos de locação” 
 

A melhoria introduzida corresponde à alteração do exemplo ilustrativo 13 que acompanha a IFRS 16, de 
forma a eliminar uma inconsistência no tratamento contabilístico de incentivos atribuídos pelo locador ao 
locatário. 
 
Esta melhoria é de aplicação prospetiva. 
 

iii) “IAS 41 – Tributação e mensuração de justo valor” 
 
Esta melhoria elimina o requisito de exclusão dos fluxos de caixa fiscais, da mensuração de justo valor dos 
ativos biológicos, assegurando a consistência com os princípios da IFRS 13 - ‘Justo valor’. 
 
Esta melhoria é de aplicação prospetiva 
 
 

 
Estas normas não foram ainda adotadas (endorsed) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas pela 
Sociedade no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A Sociedade estima que a adopção destas normas não 

irá ter impacto significativo nas demonstrações financeiras da Sociedade��

�

�
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2. Margem financeira 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 
 

 
 
 

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

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Juros e proveitos 

equiparados:

Juros de crédito de clientes 45.491 - 45.491 129.251 - 129.251 

Outros Juros - 4 4 137 - 137 

45.491 4 45.495 129.388 - 129.388 

Juros e custos 

equiparados

Juros de titulos de divida 
emitida 51.307 - 51.307 309.552 - 309.552 

Outros Juros 634 - 634 842 - 842 

51.941 - 51.941 310.394 - 310.394 

Margem Financeira (6.450) 4 (6.446) (181.006) - (181.006)

Euros '000

2020 2019

Euros '000
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3. Resultados de serviços e comissões 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 
 

 
 
Esta rubrica regista as comissões cobradas pela Sociedade no âmbito da gestão das operações, sendo os valores 
cobrados a cada uma das operações de acordo com cada Offering Circular e disposições contratuais das operações. 

 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Serviços e comissões 

recebidas:

Management Fees:

Douro Mortgages 1 - - - - 12 12 

Douro Mortgages 2 - - - - 20 20 

Chaves SME - - - - 1 1 

Pelican Mortgages 3 - 17 17 - 19 19 

Douro Mortgages 3 - - - - 32 32 

Pelican Mortgages 4 - 51 51 - 57 57 

Pelican Mortgages 5 - 51 51 - 56 56 

Douro SME 2 - - - - 497 497 

Pelican Mortgages 6 - 77 77 - 84 84 

Thetis Finance 1 - 61 61 - 70 70 

Lusitano SME 3 - 49 49 - 50 50 

Ulisses Finace 1 - 32 32 - 43 43 

Resultados de serviços e 

comissões - 338 338 - 941 941 

2020 2019

Euros '000 Euros '000
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4. Resultados em operações de negociação e de cobertura 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os resultados em operações de negociação e de cobertura, analisam-se como 
segue: 

 
 
 
Os montantes registados na rubrica Lucros / (Prejuízos) em Operações com instrumentos financeiros de negociação 
– Swaps são reconhecidos de acordo com o disposto na política contabilística nota 1.4. 
 
As rubricas Outros proveitos e ganhos em operações financeiras e Outros custos e perdas em operações financeiras 
incluem a variação do acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos, conforme referido 
na política contabilística nota 1.4. 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 

  
5. Gastos com o pessoal 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 
 
Até ao exercício de 2020 a Sociedade não teve ao seu serviço qualquer colaborador, contudo devido à sua estratégia 
de crescimento durante o exercício de 2020 a Sociedade decidiu contratar um colaborador com funções de diretor 
geral. 
 
 
 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Lucros em operações 

financeiras:

Operações com  
instrumentos de negociação 

Swaps 990 - 990 - - - 
Outros proveitos e ganhos 
em operações financeiras 24.075 - 24.075 400.471 - 400.471 

25.065 - 25.065 400.471 - 400.471 

Prejuízos em operações 

financeiras:

Operações com  
instrumentos de negociação 

Swaps 2.996 - 2.996 6.927 - 6.927 
Outros custos e perdas em 

operações financeiras 10.808 - 10.808 207.246 - 207.246 

13.805 - 13.805 214.174 - 214.174 

Resultados liquidos em 

operações financeiras
11.261 - 11.261 186.297 - 186.297 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Remunerações - 147 147 - - - 

Encargos sobre remunerações - 35 35 

Gastos com o pessoal
- 182 182 - - - 

2020 2019

Euros '000 Euros '000
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6. Outros gastos administrativos 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 
 

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Trabalhos especializados – Servicing Fee, referente aos montantes 
cobrados pelos Servicers (entidade que está responsável pela gestão dos créditos) às operações pela gestão, 
nomeadamente a sua cobrança e recuperação em caso de incumprimento assim como relativo aos montantes 
cobrados pelo Transaction Manager (entidade responsável pela administração das contas, gestão das collections 
entres outras) a cada uma das operações, no âmbito da gestão das mesmas. 

 
O Management fee, refere-se aos montantes cobrados pela Sociedade a cada uma das operações, no âmbito da 
gestão das mesmas. 
 
O montante das rubricas Servicing fees e Management fees, apresenta um acentuado decréscimo no exercício de 
2020 face a 2019, devido às liquidações das operações Douro Mortgages nº. 1; n. º2, n. º3 e Douro SME nº. 2 
ocorridas em 2019. 
 
A rubrica Trabalhos especializados – GRA inclui o montante de Euros 192.065 (2019: Euros 864.189) relativo a 
custos incorridos pela Sociedade com alocações globais de despesas intra-grupo.  
 
Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica Trabalhos especializados – Outros inclui o montante de Euros 604.459 
(2019: Euros 365.992) relativo a custos com o regulador, serviços de contabilidade, auditoria, assistência jurídica, 
entre outros tidos pela Sociedade. A variação anual, do ponto de vista da Sociedade, deve-se ao facto de em 2020 
os custos com assistência jurídica terem tido um aumento significativo, resultante do processo de venda da 
Sociedade bem como do acompanhamento mensal.  
 
Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica Outros inclui o montante de Euros 72.555 (2019: Euros 94.855) relativos 
a outros custos e rendimentos incorridos pelas operações e pela Sociedade, nomeadamente, impostos e juros 
negativos relativos a operações financeiras.  
 
De acordo com o estipulado no Art nº.66-A do Código das Sociedades Comerciais, o valor total de honorários 
cobrados pelo Revisor Oficial de Contas em 2020 foi de Euros 15.000 (2019: Euros 31.750) para a Sociedade e de 
Euros 115.000 (2019: Euros 67.350) para o total de operações. 

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

  

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Contencioso e notariado - - - - 2 2 

Trabalhos especializados:

Management Fee 344 - 344 941 - 941 

Common representative 107 - 107 106 - 106 

Servicing Fee 3.913 - 3.913 9.339 - 9.339 

Global Revenue Allocation - 192 192 - 864 864 

Outros 354 604 958 317 365 682 

Outros 9 62 71 10 85 95 

Outros gastos 

administrativos 4.728 858 5.586 10.713 1.316 12.030 

2020 2019

Euros '000 Euros '000
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7. Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
 
A rubrica Depósitos à ordem – Total Operações inclui os valores a entregar no âmbito das operações de acordo 
com o waterfall das mesmas. Esta rubrica, no montante de Euros 84.985.075 (2019: Eur 91.230.986) diz respeito 
aos depósitos à ordem junto do Citibank NA London, US Bank, BNP Paribas Securities Services, Crédit Agricole 
Consumer Finance e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. 
 
A 31 de dezembro de 2020, a rubrica Depósitos à ordem – Geral no montante de Euros 1.539.000, diz respeito a 
um depósito à ordem junto do Banco Comercial Português, SA. 
 
A 31 de dezembro de 2019, a rubrica Depósitos à ordem – Geral no montante de Euros 8.233.000, diz respeito a 
um depósito à ordem junto do Citibank Europe Plc – Sucursal em Portugal. 
 
A rubrica – Depósitos a Prazo – Operações, no montante de Euros 14.908.000 diz respeito a um depósito a prazo 
da operação Pelican Mortgages 4 pelo mesmo montante (2019: Euros 16.287.500,00). Em 31 de dezembro de 
2019, esta rúbrica engloba ainda um depósito a prazo da operação Pelican Mortgages 6 no montante de Euros 
30.250.000 junto do Citibank Europe Plc – Sucursal em Portugal, e ainda da operação Lusitano SME3 no montante 
de Euros 8.348.678 junto do BNP Paribas. 
 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 
 

  

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Depósitos à Ordem 84.985 1.539 86.524 91.231 8.233 99.464 

Depósitos a Prazo 14.908 - 14.908 54.886 - 54.886 

99.893 1.539 101.432 146.117 8.233 154.350 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000
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8. Valores a receber por conta de crédito a clientes 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os valores a receber por conta de crédito a clientes que estão subjacentes às 
operações de titularização, podem ser analisados como segue: 
 
 

 
 

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

 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue com o detalhe da Demonstração 
de Resultados e de Outro Rendimentos Integral: 
 

 
 

A Imparidade para crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas com 
informação disponibilizada pelos bancos originadores de acordo com a avaliação da evidência objetiva de 
imparidade, conforme descrito na nota 1.3.  
 
  
A análise das características dos portfolios das diversas operações e da imparidade associada é analisada na nota 
20 às demonstrações financeiras. Conforme referido na nota 23 e face às características das operações, a 
imparidade deve ser analisada em conjunto com a nota 13 – Títulos de dívida emitidos. 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Credito e juros 
periodificados

1.983.750 - 1.983.750 2.407.757 - 2.407.757 

Imparidade (82.408) - (82.408) (85.257) - (85.257)

1.901.343 - 1.901.343 2.322.500 - 2.322.500 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Imparidade para crédito:

    Saldo em 1 janeiro 85.257 - 85.257 274.211 - 274.211 

    Dotação do exercício 8.561 - 8.561 14.049 - 14.049 

    Reversão do exercício (8.478) - (8.478) (19.471) - (19.471)

    Utilização de imparidade (2.932) - (2.932) (183.533) - (183.533)

Saldo em 31 de dezembro 82.408 - 82.408 85.257 - 85.257 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (8.561) - (8.561) (14.049) - (14.049)
  Reversão do exercício 8.478 - 8.478 19.471 - 19.471 

(83) - (83) 5.422 - 5.422 

2020 2019

Euros '000 Euros '000
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9. Ativos financeiros ao justo valor através de resultados  
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
Os montantes registados na rubrica Ativos financeiros ao justo valor através de resultados, relativos à reavaliação 
de swaps são reconhecidos de acordo com o disposto na política contabilística nota 1.4. 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 
  
10. Outros Ativos Tangíveis 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica Edifícios e outras construções refere-se ao contrato de arrendamento no 
escritório que serve de sede da Sociedade, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre Dois, 6º andar, Sala 12 
1070-102 Lisboa, o qual se encontra reconhecido como ativo fixo tangível de acordo com o estipulado na IFRS 
16. 

Em 31 de dezembro de 2019 a Sociedade não apresentava qualquer montante referente a ativos tangíveis nas suas 
demonstrações financeira visto que este contrato de arrendamento teve início em 2020. 

A rubrica Equipamento Administrativo refere-se a equipamento adquirido para o escritório em causa, como 
cadeiras, mesas de reunião e secretárias. 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Reavaliação de Swaps 5.272 - 5.272 6.093 - 6.093 

5.272 - 5.272 6.093 - 6.093 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Edifícios e outras 

construções

Equipamento 

administrativo
Total

Ativo bruto:
Saldo inicial - - -
Aquisições 54 4 58

Saldo final 54 4 58

Depreciações acumuladas:
Saldo inicial - - -
Depreciação do exercício (5) (4) (9)

Saldo final (5) (4) (9)

Ativo líquido 49 - 49 

Euros '000

31.12.2020

Geral
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11. Outros ativos e Ativos por impostos diferidos 
 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 
 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica Estado e outros entes públicos - Geral no montante de Euros 9.939 refere-
se a um crédito de contribuições para a Autoridade Tributária a favor da Sociedade, resultante de um pagamento 
em excesso relativo à alteração de taxa de IRS a aplicável ao trabalhador dependente, e a 31 de dezembro de 2019, 
a rubrica Estado e outros entes públicos - Geral no montante de Euros 37.807 refere-se a retenções na fonte de IRC 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Devedores diversos – valores a regularizar – Geral regista valores a 
receber pela Sagres das operações, estando estes montantes também registados na rubrica Credores diversos – 
valores a regularizar – Operações, como valores a pagar pelas operações à Sagres, conforme referido na nota 15. 
Em 31 de dezembro de 2020 esta rubrica engloba ainda um montante de Euros 1.500.000 relativo a um 
financiamento concedido pela Sociedade à Beka Financial Markets Holdings, S.L, sociedade do grupo, bem como 
um montante de Euros 148.582 de ativo por imposto diferido resultanto dos prejuízos fiscais do período e ainda 
um montante de Euros 6.400 relativo à caução do contrato de arrendamento mencionado na nota 10. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a rúbrica Devedores diversos – valores a regularizar – Operações inclui 
maioritariamente o valor o valor de capital de créditos a clientes referentes a 2020 e 2019 que apenas foram 
recebidos em 2021 e 2020, respetivamente. 

Em 31 de dezembro de 2020 a rúbrica Ativos por impostos diferidos refere-se a imposto diferido cálculodo sobre 
o prejuízo fiscal da Sociedade. 

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

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Estado e outros entes públicos
- 10 10 - 37 37 

Devedores diversos 
valores a regularizar 6.106 1.541 7.647 5.790 37 5.827 

Management Fees:

Douro Mortgages 1 - - - - - - 

Douro Mortgages 2 - - - - - - 

Pelican Mortgages 3 - 1 1 - 1 1 

Douro Mortgages 3 - - - - - - 

Pelican Mortgages 4 - 2 2 - 2 2 

Pelican Mortgages 5 - 2 2 - 2 2 

Douro SME 2 - - - - - - 

Pelican Mortgages 6 - 1 1 - 1 1 

Thetis Finance 1 - 1 1 - 1 1 

Lusitano SME 3 - 13 13 - 1 1 

Ulisses Finance 1 - 1 1 - 1 1 

Custos diferidos:

Outros custos diferidos 84 1 85 153 5 158 

Outros ativos 6.190 1.572 7.762 5.790 80 5.870 

Ativos por impostos diferidos - 149 149 - - - 

- 149 149 - - - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000
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12. Recursos de Instituições de crédito 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
 
Os montantes registados na rubrica Recursos de Instituições de crédito são reconhecidos de acordo com o disposto 
na política contabilística nota 1.4. 
 
Esta rubrica regista os valores recebidos pelas operações como colateral das transações de Swaps existentes no 
âmbito dos contratos celebrados. 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 
 

 
13. Títulos de dívida emitidos 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
 
Em Outros está registado o acréscimo / (decréscimo) estimado no valor a reembolsar das obrigações, resultante da 
diferença entre os ativos totais e os passivos totais da operação, conforme referido na nota 23 e de acordo com o 
disposto na política contabilística nota 1.4. Face à natureza das operações este montante deverá ser analisado em 
conjunto com a nota 8 – Outros valores a receber por conta de crédito a clientes. 
 
O detalhe dos valores por operação é apresentado na nota 23. 
 
 

  

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Recursos em instituições 
de crédito

8.349 - 8.349 9.339 - 9.339 

8.349 - 8.349 9.339 - 9.339 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Empréstimos 

Obrigacionistas:

  Obrigações de titularização 2.065.330 - 2.065.330 2.519.443 - 2.519.443 

  Juros períodificados 1.509 - 1.509 992 - 992 

  Prémio de emissão 2.810 - 2.810 11.161 - 11.161 

Outros (67.444) - (67.444) (62.734) - (62.734)

2.002.205 - 2.002.205 2.468.862 - 2.468.862 

Euros '000 Euros '000

31.12.2020 31.12.2019
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14. Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 

 
 
A rubrica Passivos financeiros detidos para negociação – Reavaliação de swaps é registada de acordo com a 
política contabilística nota 1.4. 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 
 
 

15. Outros passivos 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
A rubrica Credores diversos valores a regularizar – Geral 84.600 (2019: Euros 385.954), sofreu uma dimunição 
significativa relativo ao exercício de 2019, devido ao saldo em aberto em 2019 no fornecedor Citibank Europe Plc 
Suc em Portugal, relativo a faturas intragrupo, que foi liquidado durante 2020. No que diz respeito ao valor das 
operações o valor da rubrica decresceu relativamente ao ano de 2019, devido aos montantes por regularizar a 
fornecedores. 
 
A rubrica Management Fee, diz respeito aos fees periodificados a pagar à Sociedade por parte de cada uma das 
operações. A mesma sofreu um decréscimo significativo relativo ao exercício de 2019, principalmente devido ao 
reembolso antecipado das operações Douro Mortgages nº. 1, Douro Mortgages nº. 2, Douro Mortgages nº. 3 e 
Douro SME nº. 2, ocorrido em 2019. 
 
Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica outros acréscimos de custos – Total inclui o montante de Euros 2.089 (2019:  
Euros 1.474.764) referente a valores a pagar intragrupo.  
A rubrica inclui ainda o montante de Euros 151.495 (2019: Euros 129.150), e o montante de Euros 7.073 (2019: 
Euros 7.995) relativos a despesas com auditoria, e assistência fiscal respetivamente, os quais são repartidos pelas 
diversas operações de titularização e pela Sagres. 
 
O detalhe dos valores por operação é analisado na nota 23. 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Reavaliação de Swaps 1.540 - 1.540 1.648 - 1.648 

1.540 - 1.540 1.648 - 1.648 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Estado e outros entes 
públicos - 28 28 - 62 62 

Credores diversos 
valores a regularizar 82 85 166 244 386 630 

Acréscimos de gastos: - - 

Management Fee 227 - 227 319 - 319 

Servicing Fee 164 - 164 142 - 142 

Remunerações a liquidar - 37 37 

Outros acréscimos de custos
132 130 261 98 1.580 1.679 

604 279 883 804 2.028 2.831 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
31 

 

16. Outros passivos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica Locações Financeiras refere-se ao montante em dívida relativo ao contrato 
de arrendamento no escritório que serve de sede da Sociedade, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 
Dois, 6º andar, Sala 12 1070-102 Lisboa, o qual se encontra reconhecido como Locação Financeira de acordo com 
o estipulado na IFRS 16. 

17. Capital 
 
Conforme referido na nota 1.1, o capital social da Sociedade é de Euros 250.000, representado por 50.000 ações 
de 5 euros de valor nominal. 
 

 Em 24 de fevereiro de 2020, foi aprovada uma alteração à Lei n.º 16/2015 do Regime Geral dos Organismos de 
 Investimento Coletivo (RGOIC), a qual introduziu uma nova fórmula de cálculo dos fundos próprios para as 
 sociedades de titularização de créditos de acordo com o artigo 71º-M do RGOIC, com entrada em vigor a 1 de 
 janeiro de 2020. Por conseguinte, este novo cálculo será utilizado nas contas anuais de 2020 da Sociedade. 

 
À data de 31 de dezembro de 2020, os Fundos Próprios da Sagres são de Euros 2.983.376 (2019: Euros 6.292.328), 
de acordo com o Regulamento da CMVM nº 12/2002, fazendo com que a sociedade a essa data não cumpra com 
os fundos próprios mínimos exigidos legalmente. Não obstante, à data de 01 de janeiro de 2021 a sociedade passa 
a cumprir os Fundos Próprios mínimos. 

 
 

18. Reservas e resultados acumulados 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
 
 
 

Total Operações Geral Total Total Operações Geral Total

Locações financeiras
- 47 47 - - - 

- 47 47 - - - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reservas legais - 58 58 - 58 58 

Reservas livres 

e resultados acumulados - 3.235 3.235 - 6.360 6.360 

Lucro do exercicio - (559) (559) - (375) (375)

- 2.733 2.733 - 6.043 6.043 

Total

31.12.2020

Euros '000

31.12.2019

Euros '000

Total Operações Geral Total Total Operações Geral
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De acordo com a deliberação da Assembleia-Geral datada de 29 de abril de 2020, a Sociedade procedeu à 
aprovação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2019, que consistiu na transferência da 
totalidade do resultado líquido para resultados acumulados. 
 
Durante o ano de 2020 foram pagos dividendos no montante de Euros 2.750.000, ao antigo acionista Citigroup 

Financial Products Inc. 
 
Nos termos da legislação portuguesa, a Sociedade deverá reforçar anualmente a reserva legal em pelo menos 5% 
dos lucros líquidos anuais, até à concorrência de 20% do capital social, não podendo normalmente esta reserva ser 
distribuída. Com referência a 31 de dezembro de 2020 o valor registado na reserva legal é superior ao limite 
mínimo exigido pelo Código das Sociedades Comerciais. 
 

 

19. Justo valor 
 
O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas 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 dos diferentes instrumentos é feita com base nas respetivas características financeiras 
e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro de mercado, quer as atuais condições da 
política de pricing. 
 
Assim, o justo valor encontra-se influenciado por parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que 
necessariamente incorporam algum grau de subjetividade, e reflete exclusivamente o valor atribuído aos diferentes 
instrumentos financeiros. Ignora, no entanto, fatores de natureza prospetiva, como por exemplo a evolução futura 
de negócio. 
 
De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos utilizados na estimativa do justo valor dos 
ativos e passivos financeiros: 
 
Disponibilidades, Aplicações e Recursos em Instituições de Crédito 

 
Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes instrumentos financeiros, o valor da posição financeira 
é uma razoável estimativa do seu justo valor. 
 
Ativos 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 fatores associados, predominantemente o risco 
de crédito e risco de liquidez, determinados de acordo com as condições de mercado e prazos respetivos. 
 
Créditos a clientes  

 
O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base na atualização dos fluxos de caixa de capital e 
juros esperados no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os pagamentos de prestações ocorrem 
nas datas contratualmente definidas. A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas atuais de mercado para 
cada uma das classes homogéneas deste tipo de instrumentos e com maturidade residual semelhante. 
 
Os principais fatores que determinam que o justo valor do crédito seja diferente do seu custo amortizado líquido 
de perdas por imparidade são a variação de spread de crédito e do risco de taxa de juro. 
 
Dado que estes ativos estão diretamente relacionados com os passivos financeiros de cada operação, o eventual 
impacto da variação do risco taxa de juro e do spread de crédito nos ativos financeiros é refletido na variação do 
risco taxa de juro implícito dos passivos financeiros, adicionado do justo valor dos derivados, quando aplicável. 
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Títulos de dívida emitidos  

 
O justo valor dos títulos de dívida das operações de securitização reflete o valor dos restantes ativos e passivos na 
medida em que qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e qualquer 
insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento daquelas. 
 
 

20. Covid 19  
 

Uma nova estirpe do vírus corona (COVID-19), a qual foi pela primeira vez identificada na China, foi classificada 
como uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. Face ao contexto da 
atual pandemia COVID-19 e das consequências económicas que daí resultarem, poderão resultar potenciais 
incumprimentos por parte dos devedores de créditos que se encontram titularizados em significativamente maior 
volume do que seria de esperar na ausência desta pandemia. 

 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, foi aprovado um regime legal de moratória, a que 
respeitados certos requisitos, a generalidade dos mutuários em cumprimento (empresas, ou mutuários de crédito 
hipotecário para habitação própria permanente) poderiam aderir até 30 de setembro de 2020. Este prazo foi 
estendido até 31 de março de 2021 com a publicação do Decreto-Lei n.º 26/2020, e voltou a ser novamente 
estendido até 30 de setembro de 2021 com a publicação do Decreto-Lei n.º 78-A/2020. Em dezembro, e face a um 
agravamento da situação epidemiológica, foi publicada legislação que possibilita novas adesões à moratória 
pública até 31 de março de 2021, através do Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de dezembro. Estabelece também um 
período máximo de nove meses para empresas e particulares beneficiarem dessas moratórias. 
 
Este regime legal inclui a suspensão de pagamentos de juros e / ou de capital durante o prazo da moratória, sem 
que tal suspensão constitua incumprimento por parte dos mutuários e com ajustamento legal do calendário de 
reembolso ou data de maturidade originariamente contratados, considerando o prazo da moratória. Em 
conformidade, dependendo da adesão dos mutuários relevantes a esta medida, as operações de titularização de 
créditos da Sociedade que incluam créditos de mutuários aderentes poderão ser impactadas por esta medida legal. 
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21. Partes relacionadas 
 

Os saldos e transações mais significativos com empresas do Grupo estão discriminados nas notas correspondentes.   
 
21.1 - Alocações Globais de despesas (Global Revenue allocation - GRA) - Citigroup Inc. 
 
Esta metodologia foi definida de acordo com a Política de Preços de Transferência Global desenvolvida pelo 
Citigroup Inc. em 2016, como parte da Atribuição Global de Receitas (GRA), a qual foi objeto de revisão pela 
KPMG, em concordância com as diretrizes da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 
(OCDE) e com as políticas fiscal e regulatória americanas. 
 
As despesas contabilizadas no âmbito da alocação global de despesas (Global Revenue Allocation - GRA) dizem 
respeito às alocações pagas pela Sagres ao Citigroup Global Markets, UK (CGML, UK), pelo serviço prestado 
enquanto Centro de Produto (“Product Center – “PC”) e localização do suporte de vendas / cobertura (Sales 
Location - SL). A percentagem da alocação tem como base de cálculo o valor de proveito gerado pela Sociedade. 
 
De acordo com as atuais diretrizes de 2020, a Sagres pagou as seguintes alocações:  
 
Sales Location (“SL”) – A percentagem de alocação foi 35%  
Product Center (“PC”) – A percentagem de alocação foi de 40%  
 
Como referido, estas alocações estão definidas na Política de Preços de Transferência Global do Citigroup Inc., 
grupo do qual faz parte a Sociedade, pelo que são aplicáveis a todas as entidades do grupo de forma transversal 
independentemente do negócio específico de cada entidade. 
 
 
21.2 - Contrato de Prestação de Serviços de Compliance Officer entre a Sociedade e o único acionista, Beka 

Finance, S.V, S.A. 
 
A 28 de novembro de 2020 foi assinado um contrato de prestação de serviços de Compliance Officer entre a 
Sociedade e a Beka Finance, S.V, S.A., no montante anual de Euros 20.000. 
 
 
21.3 - Contrato de Financiamento entre a Sociedade e a Beka Financial Markets Holdings, S.L (entidade do grupo) 
 

A 16 de novembro de 2020 foi assinado um contrato de financiamento entre a Sociedade e a Beka Financial 

Markets Holdings, S.L, no montante de Euros 1.500.000, com vencimento a 31 de dezembro de 2020 e taxa de 
juro anual de 3%. Posteriormente, a 23 de dezembro foi assinada uma adenda ao mesmo, prevendo um novo prazo 
de vencimento a 30 de junho de 2021. 
 
 
Importa referir que a Sociedade registou um resultado de serviços e comissões de Euro 338.164 pelo que o prejuízo 
registado no exercício resultou em parte da alocação de custos internos, de acordo com a Política de Preços de 
Transferência Global do Citigroup Inc, no montante de Euro 192.065, com IVA e imposto de selo incluídos, que 
são igualmente custo da sociedade.  
 
O mesmo encontra-se detalhado no Relatório e Contas da Sociedade, e em linha com os resultados de dezembro 
de 2019 com um resultado de serviços e comissões de Euro 940.893 e alocações de custos internos no montante de 
Euro 864.189. 
 
 

  



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
35 

 

22. Gestão de riscos 
 
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. 
 
Mercado – O conceito de risco de mercado reflete 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 
financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respetivas volatilidades. 
 
Liquidez – O risco de liquidez reflete a possibilidade de a Sociedade 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), no âmbito do cumprimento das suas 
obrigações no momento do respetivo vencimento. 
 
Operacional - Risco operacional resulta da 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 instrumental no âmbito do acionista Beka Financ Sociedad de valores S.A 
, 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 forma significativa aos 
principais tipos de riscos financeiros – risco de crédito, de taxa de juro, de taxa de câmbio, de preço (equity 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. 
 
Operações 

 
Como definido nas Offering Circular das operações, os créditos adquiridos têm 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 efetuar pagamentos compensatórios às operações. Os Servicing Agreements contratados para 
todas as operações garantem que entidades terceiras especializadas (em regra, os próprios originadores) 
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.  
 
Para mitigar o risco de taxa de juro, são contratados Swaps de modo a eliminar o diferencial existente entre as 
taxas de juro do crédito e as taxas de juro das obrigações (basis risk). 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 direto. Não existem instrumentos financeiros nas operações expostos ao risco preço.  
   
Em relação ao risco de liquidez, as operações possuem liquidity agreements 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 / 
minimização de risco estão estipulados nos Offering Circular de cada uma das operações. 
 
 

23. Análise detalhada das operações 
 
De seguida são apresentadas em detalhe cada uma das operações. 
 
A Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral e a Demonstração da Posição Financeira de cada 
uma das operações são apresentados nas páginas seguintes.
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Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

 
Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral detalhado por operação 

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Douro Mtg 1 Douro Mtg 2 Chaves SME Pelican Mtg 3 Douro Mtg 3 Pelican Mtg 4 Pelican Mtg 5 Douro SME 2 Pelican Mtg 6 Thetis Finance 1 Lusitano Sme 3 Ulisses Finance 1 Total  Operações

Notas 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

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

Juros e proveitos equiparados 23 - - 311 1.625 - 3.234 2.719 - 6.159 24.032 2.203 5.207 45.491 

Juros e custos equiparados 23 - - (1.929) (1.539) - (3.689) (3.133) - (10.710) (23.752) (2.734) (4.454) (51.941)

Margem financeira 23 - - (1.618) 86 - (455) (414) - (4.551) 280 (531) 754 (6.450)

Resultados de serviços e comissões - - - - - - - - - - - - - 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 23 - - 455 (28) - 1.149 901 - 4.484 3.592 546 164 11.261 

Outros custos / proveitos de exploração - - - - - - - - - - - - - 

Outros gastos administrativos 23 - - (121) (249) - (623) (627) - (853) (1.597) (325) (332) (4.728)

   Total de proveito / (custos) operacionais - - 334 (278) - 526 274 - 3.630 1.995 221 (169) 6.533 

Imparidade do crédito 23 - - 1.284 191 - (70) 141 - 921 (2.275) 310 (585) (83)

   Resultado operacional - - - - - - - - - - - - - 

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

   Impostos sobre lucros - - - - - - - - - - - - - 

   Lucro do exercício - - - - - - - - - - - - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - - - - - - - - - - - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - - - - - - - - - - - - 
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Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 

Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral detalhado por operação 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Douro Mtg 1 Douro Mtg 2 Chaves SME Pelican Mtg 3 Douro Mtg 3 Pelican Mtg 4 Pelican Mtg 5 Douro SME 2 Pelican Mtg 6 Thetis Finance 1 Lusitano Sme 3 Ulisses Finance 1 Total Operações

Notas 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

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

Juros e proveitos equiparados 23 743 1.039 318 1.711 1.666 3.823 3.177 57.727 8.966 36.662 4.942 8.614 129.388 

Juros e custos equiparados 23 (1.088) (1.839) (23) (1.486) (8.779) (8.109) (7.318) (202.757) (31.762) (34.695) (4.959) (7.580) (310.394)

Margem financeira 23 (345) (800) 295 225 (7.113) (4.287) (4.141) (145.030) (22.796) 1.967 (17) 1.035 (181.006)

Resultados de serviços e comissões - - - - - - - - - - - - - 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 23 510 732 (1.490) (400) 7.296 2.289 2.202 160.891 13.496 1.570 16 (815) 186.297 

Outros custos / proveitos de exploração - - - - - - - - - - - - - 

Outros gastos administrativos 23 (165) (254) (168) (268) (413) (667) (661) (4.054) (895) (2.321) (514) (333) (10.713)

   Total de proveito / (custos) operacionais 345 478 (1.658) (668) 6.884 1.621 1.541 156.837 12.602 (751) (498) (1.148) 175.584 

Imparidade do crédito 23 - 322 1.363 443 229 2.666 2.599 (11.807) 10.195 (1.216) 515 113 5.422 

   Resultado operacional - - - - - - - - - - - - - 

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

   Impostos sobre lucros - - - - - - - - - - - - - 

   Lucro do exercício - - - - - - - - - - - - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - - - - - - - - - - - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - - - - - - - - - - - - 
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Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 
 

Demonstração da Posição Financeira detalhada por operação em 31 de dezembro de 2020 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Douro Mtg 1 Douro Mtg 2 Chaves SME Pelican Mtg 3 Douro Mtg 3 Pelican Mtg 4 Douro SME 2 Pelican Mtg 5 Pelican Mtg 6 Thetis Finance 1 Lusitano Sme 3 Ulisses Finance 1 Total Operações

Notas 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20

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

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 23 - - 741 7.852 - 24.338 - 17.677 33.758 12.788 - 2.738 99.893 

Créditos a clientes 23 - - 8.105 144.484 - 450.554 - 451.422 560.855 236.307 - 49.616 1.901.343 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 23 - - - 684 - 4.588 - - - - - - 5.272 

Outros ativos 23 - - 5 318 - 1.569 - 1.523 1.597 379 - 800 6.190 

Outros Ativos Tangíveis 23 - - - - - - - - - - - - - 

- - 8.850 153.338 - 481.049 - 470.623 596.211 249.473 - 53.154 2.012.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 23 - - - 1.339 - 7.010 - - - - - - 8.349 

Títulos de dívida emitidos 23 - - 8.829 151.911 - 473.960 - 468.982 596.094 249.342 - 53.086 2.002.205 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 23 - - - - - - - 1.540 - - - - 1.540 

Outros passivos 23 - - 21 88 - 78 - 101 117 131 - 68 604 

Outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 23 - - - - - - - - - - - - - 

   Total do Passivo - - 8.850 153.338 - 481.049 - 470.623 596.211 249.473 - 53.154 2.012.6980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitais Próprios

Capital - - - - - - - - - - - - - 

Prestações acessórias 23 - - - - - - - - - - - - - 

Reservas e resultados acumulados 23 - - - - - - - - - - - - - 

Lucro do período 23 - - - - - - - - - - - - - 

   Total de Capitais Próprios - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 8.850 153.338 - 481.049 - 470.623 596.211 249.473 - 53.154 2.012.698
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Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

 
Demonstração da Posição Financeira detalhada por operação em 31 de dezembro de 2019 

 
 

 
  
 

Douro Mtg 1 Douro Mtg 2 Chaves SME Pelican Mtg 3 Douro Mtg 3 Pelican Mtg 4 Douro SME 2 Pelican Mtg 5 Pelican Mtg 6 Thetis Finance 1 Lusitano Sme 3 Ulisses Finance 1 Total Operações

Notas 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19 31/dez/19

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

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 23 - - 3.601 8.570 - 30.205 138 20.812 38.700 17.006 23.856 3.230 146.117 

Créditos a clientes 23 - - 10.796 170.853 - 493.770 - 496.904 626.279 355.894 88.058 79.946 2.322.500 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 23 - - - 870 - 5.223 - - - - - - 6.093 

Outros ativos 23 - - 18 238 - 772 - 456 1.355 1.231 117 1.756 5.942 

Outros Ativos Tangíveis 23 - - - - - - - - - - - - - 

- - 14.415 180.530 - 529.971 138 518.171 666.334 374.131 112.031 84.931 2.480.6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 23 - - - 1.579 - 7.760 - - - - - - 9.339 

Títulos de dívida emitidos 23 - - 14.271 178.870 - 522.148 138 516.442 666.247 373.949 111.932 84.864 2.468.862 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 23 - - - - - - - 1.648 - - - - 1.648 

Outros passivos 23 - - 143 80 - 62 - 81 87 182 99 68 804 

Outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 23 - - - - - - - - - - - - - 

   Total do Passivo - - 14.415 180.530 - 529.971 138 518.171 666.334 374.131 112.031 84.931 2.480.6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitais Próprios

Capital - - - - - - - - - - - - - 

Prestações acessórias 23 - - - - - - - - - - - - - 

Reservas e resultados acumulados 23 - - - - - - - - - - - - - 

Lucro do período 23 - - - - - - - - - - - - - 

   Total de Capitais Próprios - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 14.415 180.530 - 529.971 138 518.171 666.334 374.131 112.031 84.931 2.480.652
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Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 

Demonstrações dos Fluxos de caixa 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 
 

Total de operações

Notas 2020 2019 

(Milhares de Euros) (Milhares de Euros)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à atividade operacional (7.717) (15.240)

Pagamentos ao pessoal - -
Recebimentos de impostos (Pagamento) - (60)

Fluxos das atividades operacionais (7.717) (15.300)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 413.428 2.582.534

Juros e proveitos similares 52.652 163.685

466.080 2.746.219

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - (948.147)

Fornecedores de investimentos - -

- (948.147)

Fluxos das atividades de investimento 466.080 1.798.072

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (454.496) (1.739.644)

Juros e custos similares (50.091) (309.576)

Dividendos - -

Prestações acessórias de capital - -

(504.587) (2.049.220)

Fluxos das atividades de financiamento (504.587) (2.049.220)

Variação da caixa e seus equivalentes (46.224) (266.448)

Caixa e seus equivalentes no início do período 146.117 412.565

Caixa e seus equivalentes no fim do período 7 99.893 146.117
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
1 - Operação Douro Mortgages Nº 1 

 
A 22 de novembro de 2005 a Sociedade efetuou a Operação “Douro Mortgages Nº 1” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos imobiliários com o valor nominal de Euros 1.500.004.000 originado pelo Banco 
BPI, pelo preço de Euros 1.501.895.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor nominal dos créditos respeita 
a juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão de obrigações divididas em 5 
tranches: Euros 1.434.000.000 Classe A, Euros 24.750.000 Classe B, Euros 22.500.000 Classe C, Euros 18.750.000 
Classe D, Euros 9.000.000 Classe E. As 4 primeiras tranches foram emitidas ao par e a tranche E foi emitida com um 
prémio de Euros 1.896.000.  
 
Em junho de 2019, a Sociedade exerceu a opção de reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro 
Mortgages Nº1 no montante de Euros 248.479.218. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
   
As obrigações de classe E não têm uma taxa de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após 
cumprimento das restantes responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. A maturidade 
legal das obrigações era de junho de 2056. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019: 

 
 
 
 

 
   

Fitch Moody’s S&P

Class A AAA Aaa AAA

Class B AA Aa2 AA
Class C A+ A1 A-
Class D A- Baa1 BBB

Class E - - -
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 1.1 - 743 

Juros e custos equiparados 1.1 - (1.088)

Margem financeira 1.1 - (345)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 1.2 - 510 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 1.3 - (165)

   Total de proveito / (custos) operacionais - 345 

Imparidade do crédito 1.4 - - 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Douro Mtg 1
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 
 
 
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 1.5 - - 

Créditos a clientes 1.6 - - 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 1.7 - - 

Outros ativos - - 

-                           -                           0 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 1.8 - - 

Títulos de dívida emitidos 1.9 - - 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos - - 

   Total do Passivo -                           -                           

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

-                           -                           

Douro Mtg 1
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 
 
 
 
 
 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional - (1.426)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais - (1.426)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes - 248.471

Juros e proveitos similares - 743

- 249.214

Fluxos das atividades de investimento - 249.214

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos - (256.936)

Juros e custos similares - (1.076)

- (258.012)

Fluxos das atividades de financiamento - (258.012)

Variação da caixa e seus equivalentes - (10.224)

Caixa e seus equivalentes no início do período - 10.224

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.5 - -

Douro Mtg 1
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
1.1 – Margem financeira 

 

      
 

1.2 – Resultados em operações financeiras 

 

 
 

A 31 de dezembro de 2019, a rubrica Outros custos e perdas em operações financeiras incluí o reconhecimento da 
imparidade existente no momento do reembolso antecipado das obrigações titularizadas, e a rubrica Outros proveitos 
e ganhos em operações financeiras incluí a variação do acréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes - 743 
    Juros de depósitos - - 

- 743 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos - 1.075 
  Outros juros - 13 

- 1.088 

Margem Financeira - (345)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação
    Swaps - - 
Outros proveitos e ganhos em operações financeiras - 5.608 

- 5.608 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação
    Swaps - 234 
Outros custos e perdas em operações financeiras - 4.863 

- 5.098 

Resultados liquidos em operações financeiras - 510 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

 

1.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
 

1.4 – Imparidade do Crédito 

 
 

 

1.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Douro Mortgages Nº 1, dizia respeito 
a depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. 
 

 
1.6 – Créditos a clientes 

     

 
 

 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee - 145 
Management Fee - 12 
Common representative - 2 
Outros - 6 

- 165 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - - 
  Reversão do exercício - 389 

- 389 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem - - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros - - 
Imparidade - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Douro Mortgages Nº 1 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.500.004.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e respetivos juros periodificados. Os valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

   
 
A rubrica Imparidade – Douro Mortgages Nº 1 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebimentos

Anos Eur '000

2006 139.872 
2007 320.435 
2008 327.819 
2009 83.608 
2010 61.983 
2011 46.437 
2012 41.528 
2013 43.320 
2014 36.745 
2015 36.776 
2016 37.002 
2017 37.695 
2018 33.449 
2019 14.347 

1.261.016 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro - 4.864 
  Dotação do exercicio - - 
  Reversão do exercício - - 
  Utilização de imparidade - (4.864)

Saldo em 31 de dezembro - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, estes colaterais deverão 
ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras certificadas e 
independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de evolução do 
mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão foi 
de 61,25% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
De acordo com o Servicer Report de junho de 2019 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 38,67 
% (dezembro de 2018: 39,67%). 
 
1.7 – Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 

 

 
 
 
 
1.8 – Recursos de Instituições de Crédito 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

  
A rubrica Recursos de Instituições de Crédito refere-se a montantes recebidos pelas operações como colateral das 
contrapartes de Swaps existentes. 
 
 
1.9 – Títulos de dívida emitidos 

 
 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
Nos exercícios de 2020 e 2019 não há montantes a pagar às obrigações, uma vez que a operação Douro Mortgages n. 
º1 foi reembolsada no exercício de 2019. 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Recursos de instituições de crédito - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização - - 
Juros periodificados - - 
Prémio de emissão - - 
Outros - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
2 - Operação Douro Mortgages Nº 2 

 
A 26 de setembro de 2006 a Sociedade efetuou a Operação “Douro Mortgages Nº 2” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.500.000.000 originado pelo Banco 
BPI, pelo preço de Euros 1.502.145.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor nominal dos créditos respeita 
ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão de obrigações divididas em 6 
tranches: Euros 315.000.000 Class A1, Euros 1.125.000.000 Class A2, Euros 27.750.000 Class B, Euros 18.000.000 
Class C, Euros 14.250.000 Class D e Euros 9.000.000 Class E. As 5 primeiras tranches foram emitidas ao par e a 
tranche E foi emitida com um prémio de Euros 2.145.000. 
 
Em julho de 2019, a Sociedade exerceu a opção de reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro 
Mortgages Nº2 no montante de Euros 345.252.443. 

 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em 
outubro de 2015 o valor desse spread aumentará (step-up date). As obrigações de classe E não têm uma taxa de juro 
definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, 
como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é abril de 2059. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
No seguimento da ocorrência de um Evento de Liquidez Contingente (Contingent Liquidity Event) o Banco BPI, S.A 
abriu uma conta junto do Citibank NA, London branch na qual foram depositados montantes equivalentes a seis 
meses de juros das obrigações titularizadas de acordo com os termos dos contratos celebrados entre a Sociedade e 
estas duas entidades no dia 21 de junho de 2012. Estes montantes, que estão legalmente afetos à operação, poderão 
ser utilizados pela Sociedade para suprir uma eventual escassez de fundos numa qualquer data de pagamento de juros. 
 
Imparidade 

 

Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 

 
 
 
 

Fitch Moody’s S&P

Class A1 AAA Aaa AAA

Class A2 AAA Aaa AAA
Class B AA Aa3 AA
Class C A A2 A-

Class D BBB+ Baa2 BBB
Class E - - -
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

  

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 2.1 - 1.039 

Juros e custos equiparados 2.1 - (1.839)

Margem financeira 2.1 - (800)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 2.2 - 732 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 2.3 - (254)

   Total de proveito / (custos) operacionais - 478 

Imparidade do crédito 2.4 - 322 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Douro Mtg 2
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 2.5 - - 

Créditos a clientes 2.6 - - 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 2.7 - - 

Outros ativos - - 

-                           -                           0 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 2.8 - - 

Títulos de dívida emitidos 2.9 - - 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 2.10 - - 

   Total do Passivo -                           -                           

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

-                           -                           

Douro Mtg 2
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 
 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional - (4.187)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais - (4.187)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes - 352.473

Juros e proveitos similares - 1.043

- 353.516

Fluxos das atividades de investimento - 353.516

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos - (367.324)

Juros e custos similares - (1.823)

- (369.147)

Fluxos das atividades de financiamento - (369.147)

Variação da caixa e seus equivalentes - (19.818)

Caixa e seus equivalentes no início do período - 19.818

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.5 - -

Douro Mtg 2
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

2.1 – Margem financeira 

 
 
2.2 – Resultados em operações financeiras 

 
 
A 31 de dezembro de 2019, a rubrica Outros custos e perdas em operações financeiras incluí o reconhecimento da 
imparidade existente no momento do reembolso antecipado das obrigações titularizadas, e a rubrica Outros proveitos 
e ganhos em operações financeiras incluí a variação do acréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes - 1.039 

    Juros de depósitos - - 

- 1.039 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos - 1.816 
  Outros juros - 23

- 1.839 

Margem Financeira - (800)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras - 8.186 

- 8.186 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps - 1.354 

Outros custos e perdas em operações financeiras - 6.099 

- 7.453 

Resultados liquidos em operações financeiras - 732 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
2.3 – Outros gastos administrativos 

 
 

2.4 – Imparidade do Crédito 

 

 
 

 

2.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Douro Mortgages Nº 2, dizia respeito 
a depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. 
 
2.6 – Créditos a clientes 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee - 228 

Management Fee - 20 

Outros - 6 

- 254 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - - 
  Reversão do exercício - 322 

- 322 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros - - 
Imparidade - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
A rubrica Crédito – Douro Mortgages Nº 2 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.500.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e respetivos juros periodificados. Os valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

 
  
A rubrica Imparidade – Douro Mortgages Nº 2 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 

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

 

 
 
 
A Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de acordo 
com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  

Recebimentos

Anos Eur '000

2007 246.663 
2008 358.890 
2009 81.644 
2010 72.686 
2011 50.722 
2012 41.593 
2013 51.311 
2014 45.183 
2015 48.053 
2016 48.308 
2017 51.001 
2018 45.695 
2019 21.412 

1.163.162 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

     Saldo em 1 de janeiro - 6.099 
     Dotação do exercicio - - 

- (322)

     Utilização de imparidade - (5.778)

     Saldo em 31 de dezembro - - 

     Reversão do exercicio
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão foi 
de 62,92% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
Segundo o Servicer Report de julho de 2019 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 68,83%. 
 
 
2.7 – Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 

 

 
 
 
 

2.8 – Recursos de Instituições de Crédito 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 

 
 
   
A rubrica Recursos de Instituições de Crédito refere-se a montantes recebidos pelas operações como colateral das 
contrapartes de Swaps existentes. 
 

 

2.9 – Títulos de dívida emitidos 

 
 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
Nos exercícios de 2020 e 2019 não há montantes a pagar às obrigações, uma vez que a operação Douro Mortgages n. 
º2 foi reembolsada no exercício de 2019. 
 
   
 

 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Recursos de instituições de crédito - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização - - 
Juros periodificados - - 
Prémio de emissão - - 
Outros - - 

- - 
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2.10 – Outros passivos 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar - - 
Management Fee - - 
Servicing Fee - - 
Agent Bank Fee - - 
Estado e Outros Entes Públicos - - 
Outros acréscimos de custos - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
3 - Operação Chaves SME 

 
A 18 de dezembro de 2006 a Sociedade efetuou a Operação “Chaves SME CLO Nº 1” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos de pequenas e médias empresas (‘SME’) com o valor nominal de Euros 
601.210.000 originado pelo Banco Português de Negócios (BPN), pelo valor nominal. No âmbito desta aquisição, foi 
efetuada uma emissão ao par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 527.550.000 Class A, Euros 21.000.000 
Class B, Euros 38.050.000 Class C, Euros 4.900.000 Class D, Euros 9.600.000 Class E e Euros 15.613.000 Class F. 
Em 2012 o banco BIC comprou em 2012 o BPN. Contudo a partir de julho de 2017, o banco BIC, passará a chamar-
se EuroBic depois de uma decisão do tribunal ter forçado o banco a mudar a marca. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 

A remuneração das diferentes tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que a classe 
F poderá ter direito a remuneração adicional conforme estipulado nas condições da operação. A maturidade legal das 
obrigações é novembro de 2034. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 

 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019: 
 
 
 
 
 
 

Original Atual Original Atual

Class A Aaa Baa3 AAA A-
Class B Aa2 Ba2 AA A-
Class C A1 Caa2- A - BBB-
Class D A3 Ca- BBB BB-
Class E Baa2 C BBB B-
Class F - - - -

Moody's S&P
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

 
 

 
 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 3.1 311 318 

Juros e custos equiparados 3.1 (1.929) (23)

Margem financeira 3.1 (1.618) 295 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 3.2 455 (1.490)

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 3.3 (121) (168)

   Total de proveito / (custos) operacionais 334 (1.658)

Imparidade do crédito 3.4 1.284 1.363 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Chaves SME
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
  
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 3.5 741 3.601

Créditos a clientes 3.6 8.105 10.796

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 3.8 5 18 

8.850 14.4150 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 3.7 8.829 14.271

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 3.9 21 143

   Total do Passivo 8.850 14.415

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

8.850 14.415

Chaves SME
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (241) (50)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (2)

Fluxos das atividades operacionais (241) (52)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 1.048 2.436

Juros e proveitos similares 3.239 4.581

4.288 7.017

Fluxos das atividades de investimento 4.288 7.017

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (6.641) (4.274)

Juros e custos similares (266) (361)

(6.907) (4.635)

Fluxos das atividades de financiamento (6.907) (4.635)

Variação da caixa e seus equivalentes (2.860) 2.330

Caixa e seus equivalentes no início do período 3.601 1.271

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3.5 741 3.601

Chaves SME
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
3.1– Margem financeira 

 

 
No exercico de 2020, a rubrica de “juros de créditos a clientes”, sofreu uma diminuição devida aos juros recebidos 
das Collections. 

 
 
3.2 – Resultados em operações financeiras 

 
 

 
A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Outros custos e perdas em operações financeiras inclui a imputação da 
imparidade do ano ao investidor e a variação do acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida 
emitidos, respetivamente. 
 
A 31 de dezembro de 2020 a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras diz respeito à variação do 
acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos. 
 
 
 
 
 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 311 318 
    Juros de depósitos - - 

311 318 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 1.920 16 
  Outros juros 9 8 

1.929 23 

Margem Financeira (1.618) 295 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação
    Swaps - - 
Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 1.739 - 

1.739 - 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação
    Swaps - - 
Outros custos e perdas em operações financeiras 1.284 1.490

1.284 1.490

Resultados liquidos em operações financeiras 455 (1.490)
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
 
3.3 – Outros gastos administrativos 

 
 
 

3.4 – Imparidade do Crédito 

 
 

3.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Chaves SME, diz respeito a depósitos 
à ordem junto do Citibank NA, London. 
 
3.6 – Crédito a clientes 

 
 
 
 
 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 19 16 

Management Fee 0 1 

Common Representative 12 12 

Outros 90 139 

121 168 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - - 
  Reversão do exercício 1.284 1.363 

1.284 1.363 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 741 3.601 

741 3.601 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 57.352 61.327 

Imparidade (49.247) (50.531)

8.105 10.796 
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23 Análise detalhada das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Chaves SME regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação de 
titularização no montante de Euros 601.210.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompras de novos créditos efetuadas, bem como os respetivos juros 
periodificados. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos e aos montantes de recompras 
de novos créditos efetuadas são analisados como segue: 

 
O período de recompra de novos créditos (revolving) terminou no primeiro semestre de 2009.  
 
A rubrica Imparidade – Chaves SME resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações titularizadas, 
conforme definido na acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por contragarantias reais e contragarantias pessoais. As garantias reais 
constituídas correspondem a hipotecas sobre imóveis e penhores mercantis sobre bens dos clientes. Os colaterais são 
reavaliados periodicamente e considerando as políticas contabilísticas do originador. De acordo com o definido nas  
Normas Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos 
imóveis deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras  
 

Recebimentos Recompras

Anos Eur '000 Eur '000

2006 35.931 - 
2007 292.454 300.525 
2008 241.351 265.854 
2009 143.004 43.109 
2010 249.151 - 
2011 78.381 - 
2012 37.865 - 
2013 20.221 - 
2014 11.613 - 
2015 9.485 - 
2016 10.586 - 
2017 7.365 - 

2018 3.682 - 
2019 6.710 - 
2020 3.900 

1.151.699 609.488 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 50.531 51.894 
Dotação do exercício - - 
Reversão do exercicio (1.284) (1.363)
Utilização de imparidade - - 

Saldo em 31 de dezembro 49.247 50.531 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
Na Offering Circular da operação encontra-se estipulado que o valor dos créditos garantidos por garantias reais de 1º 
grau não poderá ser inferior a 40% do total da carteira e a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos não 
poderá exceder os 70%.  
 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2020 o valor dos créditos garantidos por garantias reais de 1º grau 
corresponde a 51,07% (dezembro de 2019: 54,40%) do total da carteira e a média ponderada do Loan-to-Value destes 
créditos é de 17,76% (dezembro de 2019: 16,97%). 

 
3.7 – Títulos de dívida emitidos  
 

 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 

 
A rubrica Obrigações de titularização – Chaves SME divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 de 
dezembro de 2020:  
 

  
 
A rubrica Obrigações de titularização – Chaves SME divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 de 
dezembro de 2019: 

 
 
As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades 
da operação, como estipulado nas condições da mesma. 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 12.608 18.526 

Juros periodificados 931 1 

Outros (4.710) (4.255)

8.829 14.271 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A novembro de 2034 - Euribor+0,18% 0,000%

Class B novembro de 2034 - Euribor+0,25% 0,000%

Class C novembro de 2034 - Euribor+0,45% 0,000%

Class D novembro de 2034 - Euribor+0,55% 0,067%

Class E novembro de 2034 - Euribor+0,60% 0,117%

Class F novembro de 2034 12.608 Euribor+0,75% 0,267%

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A novembro de 2034 - Euribor+0,18% 0,000%

Class B novembro de 2034 - Euribor+0,25% 0,000%

Class C novembro de 2034 - Euribor+0,45% 0,030%

Class D novembro de 2034 - Euribor+0,55% 0,130%

Class E novembro de 2034 2.913 Euribor+0,60% 0,180%

Class F novembro de 2034 15.613 - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

 

3.8 – Outros ativos 

 

 
 

O montante de Euros 4.607 (2019: Euros 5.757) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a receber a 
2020, mas apenas recebido em 2021. 
 

 

 

 

3.9 – Outros passivos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 5 6 

Outros custos diferidos - 12 

5 18 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 10 129 

Management Fee 2 2 

Servicing Fee 1 - 

Outros acréscimos de custos 9 12 

21 143 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

4 - Operação Pelican Mortgages Nº 3 

 
A 30 de março de 2007 a Sociedade efetuou a Operação “Pelican Mortgages Nº 3” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 750.000.000 originado pela Caixa 
Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 754.928.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor 
nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão ao 
par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 717.375.000 Class A, Euros 14.250.000 Class B, Euros 12.000.000 
Class C, Euros 6.375.000 Class D, Euros 8.250.000 Class E e Euros 4.125.000 Class F. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em 
março de 2016 o valor desse spread aumentará (step-up date). As obrigações de classe F não têm uma taxa de juro 
definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, 
como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é setembro de 2054. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
A Sociedade celebrou, no dia 7 de dezembro de 2011, um Acordo de Liquidez Contingente com o Royal Bank of 
Scotland PLC no seguimento da ocorrência de um Evento de Liquidez Contingente (Contingent Liquidity Event), e 
conforme previsto na documentação da operação. Os montantes disponibilizados no âmbito deste Acordo de Liquidez 
Contingente, os quais estão legalmente afetos à operação, são equivalentes a seis meses de juros das obrigações 
titularizadas e poderão ser utilizados pela Sociedade para suprir uma eventual escassez de fundos numa qualquer data 
de pagamento de juros. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019: 
 
 

Original Atual Original Atual Original Atual

Class A AAA BBB - Aaa A3 AAA BBB - 
Class B AA - BBB - Aa2 Ba1 AA - B-
Class C A BB A3 B2 A B-
Class D BBB B Baa3 Caa1 BBB B-
Class E BBB - PIF N/R N/R BBB - -
Class F - - - - - -

Fitch Moody's S&P
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 
 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 4.1 1.625 1.711 

Juros e custos equiparados 4.1 (1.539) (1.486)

Margem financeira 4.1 86 225 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 4.2 (28) (400)

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 4.3 (249) (268)

   Total de proveito / (custos) operacionais (278) (668)

Imparidade do crédito 4.4 191 443 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Pelican Mtg 3
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 4.5 7.852 8.570

Créditos a clientes 4.6 144.484 170.853

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 4.7 684 870 

Outros ativos 4.10 318 238 

153.338 180.5300 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 4.8 1.339 1.579

Títulos de dívida emitidos 4.9 151.911 178.870

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 4.11 88 80

   Total do Passivo 153.338 180.530

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

153.338 180.530

Pelican Mtg 3
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 
 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (698) (967)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais (698) (967)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 26.101 25.912

Juros e proveitos similares 2.005 2.066

28.106 27.978

Fluxos das atividades de investimento 28.106 27.978

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (26.646) (24.936)

Juros e custos similares (1.479) (1.319)

(28.125) (26.255)

Fluxos das atividades de financiamento (28.125) (26.255)

Variação da caixa e seus equivalentes (718) 756

Caixa e seus equivalentes no início do período 8.570 7.814

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.5 7.852 8.570

Pelican Mtg 3
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

4.1 – Margem financeira 

 
 

 
4.2 – Resultados em operações de negociação e cobertura  

 
 
A 31 de dezembro de 2020 a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui a variação do 
acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 1.625 1.711 

1.625 1.711 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 1.468 1.387 

  Outros juros 71 99 

1.539 1.486 

Margem Financeira 86 225 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps 84 - 

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 493 682 

577 682 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps 414 545 

Outros custos e perdas em operações financeiras 191 538 

605 1.083 

Resultados liquidos em operações financeiras (28) (400)
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 

 

4.3 – Outros gastos administrativos 

 
 
 
4.4 – Imparidade do Crédito 

 
 

 

4.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Pelican Mortgages Nº 3, diz respeito 
a depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. 
 
 
4.6 – Crédito a clientes  

 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 3 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 750.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e respetivos juros periodificados e dos write-offs.  

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 184 207 

Management Fee 23 19 

Commom Representative 24 22 

Outros 18 19 

249 268 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio 32 - 

  Reversão do exercício (223) 443 

(191) 443 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 7.852 8.570 

7.852 8.570 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 145.624 172.184 

Imparidade (1.141) (1.332)

144.484 170.853 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos são analisados como segue:   
 

   
 

A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 3 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 

 
 
 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de e 67,01% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 

Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2007 79.936 - - 

2008 182.590 - - 

2009 51.584 - - 

2010 39.768 - - 

2011 25.900 - - 

2012 22.810 - - 

2013 23.964 5 - 

2014 23.611 33 - 

2015 23.963 443 - 

2016 24.778 135 - 

2017 27.306 45 - 

2018 24.748 6 - 

2019 26.144 436 - 

2020 26.181 471 148 

603.283 1.574 148 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 1.332 1.775 

Dotação do exercicio 32 - 

Reversão do exercicio (223) (443)

Utilização de imparidade - - 

Saldo em 31 de dezembro 1.140 1.332 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2020 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 43,70% 
(dezembro de 2019: 45,70%). 
 

 
4.7 – Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 

 

 
 
A rubrica Reavaliação de swaps refere-se ao justo valor da operação de swap de taxa de juro contratada no âmbito da 
operação Pelican Mortgages Nº 3. O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2020 é apresentado no 
quadro seguinte: 
 

 
 

 
O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2019 é apresentado no quadro seguinte: 
 
 

 
  
 
 

 

4.8 – Recursos de Instituições de Crédito 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 
 
A rubrica Recursos de Instituições de Crédito refere-se a montantes recebidos pelas operações como colateral das 
contrapartes de Swaps existentes. 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps 684 870 

684 870 

Justo valor

31.12.2020

Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 3 684 

Montante Nocional

Euros '000

146.541 15/09/2054

Justo valor

31.12.2019

Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 3 870 

Montante Nocional

Euros '000

172.757 15/09/2054

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Recursos de instituições de crédito 1.339 1.579 

1.339 1.579 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

4.9 – Títulos de dívida emitidos  
 

 
 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 

 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 3 divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 
de dezembro de 2020:  
 

 
 
 
Após março de 2016 (step-up date) o spread de cada uma das tranches aumentou, conforme definido nas condições 
da operação. As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
 
As obrigações da Class E foram totalmente reembolsadas no decorrer de 2008. 
 

 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 3 divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 
de dezembro de 2019:  
 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 150.653 177.299 
Juros periodificados 57 68 
Outros 1.202 1.503 

151.911 178.870 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A setembro de 2054 138.350 Euribor+0,195% 0,000%

Class B setembro de 2054 3.572 Euribor+0,30% -0,184%

Class C setembro de 2054 3.008 Euribor+0,36% -0,124%

Class D setembro de 2054 1.598 Euribor+0,675% -0,191%

Class F setembro de 2054 4.125 - - 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A setembro de 2054 163.509 Euribor+0,195% 0,000%

Class B setembro de 2054 4.222 Euribor+0,30% -0,133%

Class C setembro de 2054 3.555 Euribor+0,36% -0,073%

Class D setembro de 2054 1.889 Euribor+0,675% -0,242%

Class F setembro de 2054 4.125 - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

4.10 – Outros ativos  
 

 
 
O montante de Euros 311.941 (2019: Euros 232.246) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a receber 
a 2020, mas apenas recebido em 2021. 
 
 
 
4.11 – Outros Passivos 
 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 312 232 

Outros custos diferidos 6 6 

318 238 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 2 5 

Management Fee 7 8 

Servicing Fee 66 55 

Outros acréscimos de custos 14 12 

88 80 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

5 - Operação Douro Mortgages Nº 3 

 
A 31 de julho de 2007 a Sociedade efetuou a Operação “Douro Mortgages Nº 3” – esta operação consistiu na aquisição 
de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.500.002.000 originado pelo Banco BPI, 
pelo preço de Euros 1.502.697.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor nominal dos créditos respeita ao 
juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão ao par de obrigações divididas em 6 
tranches: Euros 1.441.500.000 Class A, Euros 27.750.000 Class B, Euros 16.500.000 Class C, Euros 14.250.000 
Class D, Euros 13.500.000 Class E e Euros 1.251.000 Class F.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em 
agosto de 2016 o valor desse spread aumentará (step-up date). As obrigações de classe F não têm uma taxa de juro 
definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, 
como estipulado nas condições da mesma. A maturidade e legal das obrigações é novembro de 2060. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
No seguimento da ocorrência de um Evento de Liquidez Contingente (Contingent Liquidity Event) o Banco BPI, S.A 
abriu uma conta junto do Citibank NA, London branch na qual foram depositados montantes equivalentes a seis 
meses de juros das obrigações titularizadas de acordo com os termos dos contratos celebrados entre a Sociedade e 
estas duas entidades no dia 21 de junho de 2012. Estes montantes, que estão legalmente afetos à operação, poderão 
ser utilizados pela Sociedade para suprir uma eventual escassez de fundos numa qualquer data de pagamento de juros. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019 

Fitch Moody’s S&P

Class A AAA Aaa AAA

Class B AA N/R AA
Class C A N/R A
Class D BBB N/R BBB

Class E BBB- N/R BBB-
Class F - - -
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 5.1 - 1.666 

Juros e custos equiparados 5.1 - (8.779)

Margem financeira 5.1 - (7.113)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 5.2 - 7.296 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 5.3 - (413)

   Total de proveito / (custos) operacionais - 6.884 

Imparidade do crédito 5.4 - 229 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Douro Mtg 3
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 5.5 - - 

Créditos a clientes 5.6 - - 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 5.7 - - 

Outros ativos - - 

-                           -                           0 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 5.8 - - 

Títulos de dívida emitidos 5.9 - - 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 5.10 - - 

   Total do Passivo -                           -                           

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

-                           -                           

Douro Mtg 3
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional - (4.936)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais - (4.936)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes - 559.114

Juros e proveitos similares - 1.668

- 560.782

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - -

- -

Fluxos das atividades de investimento - 560.782

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos - (567.810)

Juros e custos similares - (8.752)

- (576.562)

Fluxos das atividades de financiamento - (576.562)

Variação da caixa e seus equivalentes - (20.716)

Caixa e seus equivalentes no início do período - 20.716

Caixa e seus equivalentes no fim do período 5.5 - -

Douro Mtg 3
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

5.1 – Margem financeira 

 
 

 

5.2 – Resultados em operações financeiras 

 

 
 
A 31 de dezembro de 2019, a rubrica Outros custos e perdas em operações financeiras incluí o reconhecimento da 
imparidade existente no momento do reembolso antecipado das obrigações titularizadas, e a rubrica Outros proveitos 
e ganhos em operações financeiras incluí a variação do acréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes - 1.666 

- 1.666 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos - 8.749 

  Outros juros - 30 

- 8.779 

Margem Financeira - (7.113)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps - - 

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras - 17.223 

- 17.223 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps - 1.763 

Outros custos e perdas em operações financeiras - 8.163 

- 9.926 

Resultados liquidos em operações financeiras - 7.296 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

5.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
 

5.4 – Imparidade do Crédito 

 
 
5.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Douro Mortgages Nº 3, dizia respeito 
a depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. 
 
 
5.6 – Créditos a clientes 

 
 
 
 
 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee - 374 

Management Fee - 32 

Outros - 6 

- 413 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - - 
  Reversão do exercício - 229 

- 229 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros - - 

Imparidade - - 

- - 



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
83 

 

23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Douro Mortgages Nº 3 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.500.002.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e respetivos juros periodificados. Os valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade – Douro Mortgages Nº 3 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 

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

 

  
 

Recebimentos

Anos Eur '000

2007 59.119 

2008 189.346 

2009 96.165 

2010 97.441 

2011 66.922 

2012 54.206 

2013 57.557 

2014 57.740 

2015 61.693 

2016 63.504 

2017 65.846 

2018 64.086 

2019 35.143 

968.769 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro - 8.163 

Dotação do exercicio - - 

Reversão do exercicio - (229)

Utilização de imparidade - (7.934)

Saldo em 31 de dezembro - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  

 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de 64,10% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
Segundo o Servicer Report de agosto de 2019 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 45,33%. 
 
 
5.7 – Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 

 
 

 

5.8 – Recursos de Instituições de Crédito 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 

 
 
 

5.9 – Títulos de dívida emitidos 

 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Recursos de instituições de crédito - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização - - 

Juros periodificados - - 

Outros - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
Nos exercícios de 2020 e 2019 não há montantes a pagar às obrigações, uma vez que a operação Douro Mortgages n. 
º2 foi reembolsada no exercício de 2019. 
 

 

5.10 – Outros passivos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar - - 

Management Fee - - 

Servicing Fee - - 

Outros acréscimos de custos - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
6 - Operação Pelican Mortgages Nº 4 

 
A 19 de maio de 2008 a Sociedade efetuou a Operação “Pelican Mortgages Nº 4” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.000.000.000 originado pela Caixa 
Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.004.688.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor 
nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão ao 
par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 832.000.000 Class A, Euros 55.500.000 Class B, Euros 60.000.000 
Class C, Euros 25.000.000 Class D, Euros 27.500.000 Class E e Euros 28.600.000 Class F.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe F não têm uma taxa de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é 
setembro de 2056. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 
  

Original Atual Original Atual

Class A AAA A+ AAA AA

Class B AA A+ - -

Class c A - BBB - -

Class D BBB BB - -

Class E BB B - -

Class F - - - -

Fitch DBRS
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 6.1 3.234 3.823 

Juros e custos equiparados 6.1 (3.689) (8.109)

Margem financeira 6.1 (455) (4.287)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 6.2 1.149 2.289 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 6.3 (623) (667)

   Total de proveito / (custos) operacionais 526 1.621 

Imparidade do crédito 6.4 (70) 2.666 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Pelican Mtg 4
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 6.5 24.338 30.205

Créditos a clientes 6.6 450.554 493.770

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 6.7 4.588 5.223 

Outros ativos 6.10 1.569 772 

481.049 529.9710 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 6.8 7.010 7.760 

Títulos de dívida emitidos 6.9 473.960 522.148

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 6.11 78 62

   Total do Passivo 481.049 529.971

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

481.049 529.971

Pelican Mtg 4
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (1.867) 6.696

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (1)

Fluxos das atividades operacionais (1.867) 6.695

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 42.555 56.721

Juros e proveitos similares 3.026 7.542

45.581 64.263

Fluxos das atividades de investimento 45.581 64.263

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (45.988) (55.640)

Juros e custos similares (3.593) (7.909)

(49.581) (63.549)

Fluxos das atividades de financiamento (49.581) (63.549)

Variação da caixa e seus equivalentes (5.867) 7.409

Caixa e seus equivalentes no início do período 30.205 22.796

Caixa e seus equivalentes no fim do período 6.5 24.338 30.205

Pelican Mtg 4
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

6.1 – Margem financeira  
 

 
 
6.2 – Resultados em operações financeiras  
 

 
 
A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras incluía a variação 
do acréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 3.234 3.820 

    Juros de depósitos - 3 

3.234 3.823 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 3.573 8.025 

  Outros juros 116 85 

3.689 8.109 

Margem Financeira (455) (4.287)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps 464 - 

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 2.180 7.137 

2.644 7.137 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps 1.496 1.891 

Outros custos e perdas em operações financeiras - 2.958 

1.496 4.849 

Resultados liquidos em operações financeiras 1.149 2.289 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

6.3 – Outros gastos administrativos 
 

 
 
6.4 – Imparidade do Crédito 

 
 
 
6.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Pelican Mortgages Nº 4, diz respeito 
a depósitos à ordem e a prazo junto do Citibank NA, London. 

 

 

6.6 – Créditos a clientes 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 537 574 

Management Fee 51 57 

Commom Representative 9 18 

Outros 25 19 

623 667 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (274) (303)
  Reversão do exercício 204 2.969 

(70) 2.666 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 9.430 13.918 

Depósitos a Prazo 14.908 16.288 

24.338 30.205 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 453.010 496.156 

Imparidade (2.456) (2.386)

450.554 493.770 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 4 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.000.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos 
são analisados como segue: 
 

 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 4 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 

 

Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2008 40.242 - - 

2009 52.420 - - 

2010 41.551 - - 

2011 29.678 - - 

2012 24.976 - - 

2013 28.942 193 - 

2014 29.856 195 - 

2015 36.772 836 - 

2016 43.290 1.272 - 

2017 53.012 1.050 - 

2018 57.748 747 - 

2019 57.476 3.945 - 

2020 43.354 343 554 

539.317 8.580 554 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 2.386 5.052 

Dotação do exercicio 274 303 

Reversão do exercicio (204) (2.969)

Utilização de imparidade - - 

Saldo em 31 de dezembro 2.456 2.386 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  

 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de 86,44% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2020 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 62,80% 
(dezembro de 2019: 65,70%).  
 
 
6.7 – Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 

 
 
A rubrica Reavaliação de swaps refere-se ao justo valor da operação de swap de taxa de juro contratada no âmbito da 
operação Pelican Mortgages Nº 4. O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2020 é apresentado no 
quadro seguinte: 

 
 
 
 
 
O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2019 é apresentado no quadro seguinte:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps 4.588 5.223 

4.588 5.223 

Justo valor

Montante Nocional 31.12.2020

Euros '000 Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 4 453.770 4.588 15/09/2056

Justo valor

Montante Nocional 31.12.2019

Euros '000 Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 4 499.326 5.223 15/09/2056
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
6.8 – Recursos de Instituições de Crédito 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica é analisada como segue: 
 

 
 
A rubrica Recursos de Instituições de Crédito refere-se a montantes recebidos pelas operações como colateral das 
contrapartes de Swaps existentes. 
 

 

 

6.9 – Títulos de dívida emitidos  

 
     
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 4 divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 
de dezembro de 2020:  
 

 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Recursos de instituições de crédito 7.010 7.760 

7.010 7.760 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 482.451 528.439 

Juros periodificados 115 135 

Outros (8.605) (6.425)

473.960 522.148 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A setembro de 2056 357.937 Euribor+0,30% -0,184%

Class B setembro de 2056 31.686 Euribor+0,45% -0,034%

Class C setembro de 2056 34.255 Euribor+0,60% 0,116%

Class D setembro de 2056 14.273 Euribor+0,90% 0,416%

Class E setembro de 2056 15.700 Euribor+1,25% 0,766%

Class F setembro de 2056 28.600 - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 4 divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 
de dezembro de 2019:   
         

 
 

As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades 
da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
 
6.10 –Outros ativos  
 

 
 
O montante de Euros 1.554.269 (2019: Euros 757.118) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a 
receber a 2020, mas apenas recebido em 2021. 
 

 

 

6.11 –Outros passivos 

 

 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A setembro de 2056 394.206 Euribor+0,30% -0,133%

Class B setembro de 2056 34.897 Euribor+0,45% 0,017%

Class C setembro de 2056 37.726 Euribor+0,60% 0,167%

Class D setembro de 2056 15.719 Euribor+0,90% 0,467%

Class E setembro de 2056 17.291 Euribor+1,25% 0,867%

Class F setembro de 2056 28.600 - - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 1.554 757 

Outros custos diferidos 15 15 

1.569 772 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 9 8 

Management Fee 21 24 

Servicing Fee 24 18 

Outros acréscimos de custos 25 12 

78 62 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
7 - Operação Pelican Nº 5 

 
A 24 de março de 2009 a Sociedade efetuou a Operação “Pelican Nº 5” – esta operação consistiu na aquisição de um 
portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.000.000.000 originado pela Caixa Económica 
Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.003.386.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor nominal dos 
créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão de obrigações 
divididas em 6 tranches com os seguintes valores de nominais: Euros 750.000.000 Class A, Euros 195.000.000 Class 
B, Euros 27.500.000 Class C, Euros 27.500.000 Class D, Euros 4.500.000 Class E e Euros 23.000.000 Class F. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em junho 
de 2018 o valor desse spread aumentará (step-up date). As obrigações de classe F não têm uma taxa de juro definida, 
tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, como 
estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é dezembro de 2061. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 
  

Original Atual Original Atual

Class A AAA A+ AAA AAH

Class B BBB - A- - -

Class C B BBB - -

Class D - - - -

Class E - - - -

Class F - - - -

Fitch DBRS



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
97 

 

Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

  
 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 7.1 2.719 3.177 

Juros e custos equiparados 7.1 (3.133) (7.318)

Margem financeira 7.1 (414) (4.141)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 7.2 901 2.202 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 7.3 (627) (661)

   Total de proveito / (custos) operacionais 274 1.541 

Imparidade do crédito 7.4 141 2.599 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Pelican Mtg 5
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 7.5 17.677 20.812 

Créditos a clientes 7.6 451.422 496.904 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 7.9 1.523 456 

470.623 518.1710 0

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 7.7 468.982 516.442

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 7.8 1.540 1.648 

Outros passivos 7.10 101 81

   Total do Passivo 470.623 518.171

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

470.623 518.171

Pelican Mtg 5
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (1.533) (1.537)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais (1.533) (1.537)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 44.417 53.091

Juros e proveitos similares 2.857 7.352

47.274 60.444

Fluxos das atividades de investimento 47.274 60.444

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (45.921) (54.087)

Juros e custos similares (2.954) (7.067)

(48.875) (61.153)

Fluxos das atividades de financiamento (48.875) (61.153)

Variação da caixa e seus equivalentes (3.135) (2.247)

Caixa e seus equivalentes no início do período 20.812 23.059

Caixa e seus equivalentes no fim do período 7.5 17.677 20.812

Pelican Mtg 5
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

7.1 – Margem financeira  

 
 
7.2 – Resultados em operações financeiras  

 
 
A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui a variação 
do acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos. A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica 
Outros custos e perdas em operações financeiras inclui a variação da imparidade registada. 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 2.719 3.177 

2.719 3.177 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 2.959 7.156 

  Outros juros 174 162 

3.133 7.318 

Margem Financeira (414) (4.141)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros de negociação

    Swaps 443 - 

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 1.685 6.038 

2.128 6.038 

Prejuízos em operações financeiras:

Operações com instrumentos financeiros para negociação

    Swaps 1.087 1.140 

Outros custos e perdas em operações financeiras 141 2.697 

1.227 3.837 

Resultados liquidos em operações financeiras 901 2.202 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

7.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
7.4 – Imparidade do Crédito 

 

 
 

 
7.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 

 
 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Pelican Mortgages Nº 5, diz respeito a depósitos 
à ordem junto do Citibank NA, London. 
 
7.6 – Créditos a clientes  

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 549 589 

Management Fee 51 56 

Outros 27 15 

627 661 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (59) (18)
  Reversão do exercício 200 2.617 

141 2.599 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 17.677 20.812 

17.677 20.812 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 453.398 499.020 

Imparidade (1.976) (2.117)

451.422 496.904 



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
102 

 

23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 5 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.000.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e juros periodificados e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 5 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
  
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
 
 

Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2009 43.028 - - 

2010 51.944 - - 

2011 38.973 - - 

2012 32.981 - - 

2013 36.961 46 - 

2014 35.422 104 - 

2015 43.175 402 - 

2016 46.505 1.106 - 

2017 54.928 769 - 

2018 57.086 - - 

2019 53.529 4.238 - 

2020 45.484 621 497 

540.016 7.286 497 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 2.117 4.716 

Dotação do exercicio 59 18 

Reversão do exercicio (200) (2.617)

Utilização de imparidade - - 

Saldo em 31 de dezembro 1.976 2.117 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de 74,17 %. 

 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2019 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 55,70 % 
(dezembro de 2019: 58,03%). 
 
7.7 – Títulos de dívida emitidos 

 
 
A rubrica Outros regista o decréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
 
As obrigações de titularização da Pelican Mortgages Nº 5 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 de 
dezembro de 2020:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 478.456 524.377 

Juros periodificados 118 113 

Outros (9.592) (8.047)

468.982 516.442 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A dezembro de 2061 314.320 Euribor+0,30% -0,184%

Class B dezembro de 2061 110.086 Euribor+0,50% 0,016%

Class C dezembro de 2061 15.525 Euribor+0,90% 0,416%

Class D dezembro de 2061 15.525 Euribor+1,25% 0,766%

Class E dezembro de 2061 - Euribor+1,50% 1,016%

Class F dezembro de 2061 23.000 - -
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
As obrigações de titularização da Pelican Mortgages Nº 5 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 de 
dezembro de 2019: 

 

 
 
Após junho de 2018 (step-up date) o spread de cada umas das tranches aumentará, conforme definido nas condições 
da operação. As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma.   

 
 

7.8 – Passivos financeiros detidos para negociação 

 

 
 
 
A rubrica Reavaliação de swaps refere-se ao justo valor da operação de swap de taxa de juro contratada no âmbito da 
operação Pelican Mortgages Nº 5. O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2020 é apresentado no 
quadro seguinte: 

 
 

 
O detalhe do swap com referência a 31 de dezembro de 2019 é apresentado no quadro seguinte:  
 

 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A dezembro de 2061 346.011 Euribor+0,30% -0,133%

Class B dezembro de 2061 121.186 Euribor+0,50% 0,067%

Class C dezembro de 2061 17.090 Euribor+0,90% 0,467%

Class D dezembro de 2061 17.090 Euribor+1,25% 0,867%

Class E dezembro de 2061 - Euribor+1,50% 1,067%

Class F dezembro de 2061 23.000 - -

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Reavaliação de swaps 1.540 1.648 

1.540 1.648 

Justo valor

Montante Nocional 31.12.2020

Euros '000 Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 5 454.975 15/12/2061 1.540 

Justo valor

Montante Nocional 31.12.2019

Euros '000 Maturidade Euros '000

Operação Pelican Mortgages Nº 5 560.242 15/12/2061 1.648 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
 

7.9 – Outros ativos 

 

 
 

O montante de Euros 1.504.201 (2019: Euros 437.281) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a 
receber a 2020, mas apenas recebido em 2021. 
 

 

 

 
7.10 – Outros passivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 1.504 437 

Outros custos diferidos 18 19 

1.523 456 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 2 4 

Management Fee 40 46 

Servicing Fee 33 19 

Outros acréscimos de custos 26 12 

101 81 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
8 - Douro SME Nº 2 

A 11 de fevereiro de 2011, a Sociedade concretizou a operação de titularização “Douro SME No.2” – esta operação 
consistiu na aquisição de um portfolio carteira de créditos a pequenas e médias empresas com um valor nominal de 
Euros 3.500.010.000 originados pelo Banco BPI, pelo preço de Euros 3.500.010.000. No âmbito desta aquisição, foi 
efetuada uma emissão ao par de obrigações divididas em 4 tranches: Euros 1.819.400.000 Classe A, Euros 
1.317.500.000 Classe B, Euros 52.500.000 Classe C, Euros 363.100.000 Residual Variable Funding Note. 
 
Em dezembro de 2019, a Sociedade exerceu a opção de reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro 
SME Nº2. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 

 

 
 
A remuneração da primeira classe encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de classe 
B e C encontram-se apenas acrescidas de um spread. As obrigações de Class VFN não têm uma taxa de juro definida, 
tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, como 
estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é dezembro de 2039. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 
 

DBRS Fitch

Class A AAA AAA
Class B - -

Class C - -
Class VFN - -
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 
 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 8.1 - 57.727 

Juros e custos equiparados 8.1 - (202.757)

Margem financeira 8.1 - (145.030)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 8.2 - - 

Outros custos / proveitos de exploração - 160.891 

Outros gastos administrativos 8.3 - (4.054)

   Total de proveito / (custos) operacionais - 156.837 

Imparidade do crédito 8.4 - (11.807)

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Douro SME 2
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 8.5 - 138

Créditos a clientes 8.6 - - 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 8.8 - - 

-                           138

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 8.7 - 138

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 8.9 - - 

   Total do Passivo -                           138

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

-                           138

Douro SME 2
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional - (4.321)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (50)

Fluxos das atividades operacionais - (4.370)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes - 887.533

Juros e proveitos similares - 57.828

- 945.361

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - (948.147)

- (948.147)

Fluxos das atividades de investimento - (2.785)

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (138) (13.800)

Juros e custos similares - (202.591)

(138) (216.391)

Fluxos das atividades de financiamento (138) (216.391)

Variação da caixa e seus equivalentes (138) (223.547)

Caixa e seus equivalentes no início do período 138 223.685

Caixa e seus equivalentes no fim do período 8.5 - 138

Douro SME 2
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

8.1 – Margem financeira 

 
 
 
8.2 – Resultados em operações financeiras 

 
 
 
A 31 de dezembro de 2019, a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras incluí o reconhecimento 
da imparidade existente no momento do reembolso antecipado das obrigações titularizadas, bem como o ganho 
gerado pela operação no momento do reembolso.  
 
 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes - 57.597 

    Juros de depósitos - 129 

- 57.727 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos - 202.554 

  Outros - 202 

- 202.757 

Margem Financeira - (145.030)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras - 320.962 

- 320.962 

Prejuízos em operações financeiras:

Outros custos e perdas em operações financeiras - 160.071 

- 160.071 

Resultados liquidos em operações financeiras - 160.891 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

8.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
 
 
8.4 – Imparidade do Crédito 

 

 
 

 

8.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 

 
  
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Douro SME Nº 2, diz respeito a 
depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. Apesar de a operação ter sido reembolsada em dezembro de 2019, 
apenas em 2020 foi pago o saldo remanescente nas contas bancárias ao detentor das obrigações emitidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee - 3.502 

Management Fee - 497 

Outros - 55 

- 4.054 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - (11.807)
  Reversão do exercício - - 

- (11.807)

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem - 138 

- 138 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

 

8.6 – Crédito a clientes 

 

 
 
A 31 de dezembro de 2018, a rubrica Crédito – Douro SME Nº 2 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no 
âmbito daquela operação de titularização no montante de Euros 3.500.010.000, deduzido dos valores referentes aos 
recebimentos de capital entretanto ocorridos.  
 
Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos são analisados como segue: 
  

 
 
 

A rubrica Imparidade – Douro SME Nº 2 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros - - 

Imparidade - - 

- - 

Recebimentos Recompras

Anos Eur '000 Eur '000

2011 829.770 586.100 

2012 1.130.490 1.157.615 

2013 1.384.458 1.336.135 

2014 1.368.012 1.474.954 

2015 1.411.848 1.439.104 

2016 1.108.767 1.167.697 

2017 1.070.041 1.034.587 

2018 961.150 969.162 

2019 887.533 948.147 

10.152.069 10.113.500 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

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

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 

 
Os créditos da operação são garantidos essencialmente por hipotecas sobre terrenos e penhores mercantis detidos 
pelos clientes. Os colaterais são reavaliados periodicamente e considerando as políticas contabilísticas do originador. 

 
 
A média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data do primeiro Servicer Report é de 39,29 %. 
 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2019 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 32,05%, 
para o conjunto de créditos da carteira que estão colaterizados por hipotecas de imóveis. 
 

 
 
8.7 – Títulos de dívida emitidos 

 

 
 
A rubrica Outros regista o acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro - 148.264 

Dotação do exercicio - 11.807 

Reversão do exercicio - - 

Utilização de imparidade - (160.071)

Saldo em 31 de dezembro - - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização - - 

Juros periodificados - - 

Prémio de emissão - - 

Outros - 138 

- 138 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
 

 

8.8 – Outros ativos 

 
 
 
 

8.9 – Outros passivos 

 

 
  

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Estado e outros entes públicos - - 

Devedores diversos - valores a regularizar - - 

- - 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar - - 

Management Fee - - 

Servicing Fee - - 

Outros acréscimos de custos - - 

- - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

9 - Operação Pelican Nº 6 

 
A 2 de março de 2012, a Sociedade concretizou a operação de titularização “Pelican Mortgages Nº 6” – esta operação 
consistiu na aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com um valor nominal de Euros 1.040.151.000 
originados pela Caixa Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.041.923.000. A diferença entre o valor de 
aquisição e o valor nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada 
uma emissão ao par de obrigações divididas em 5 tranches com os seguintes valores nominais: Euros 750.000.000 
Class A, Euros 250.000.000 Class B, Euros 1.800.000 Class C, Euros 65.000.000 Class D e Euros 40.200.000 Class 
S.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 

 

 
 
A remuneração das 3 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe D e S não têm uma taxa de juro definida. A maturidade legal das obrigações é dezembro de 2063. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de acordo 
com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das obrigações e 
qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo resultado nas 
contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 
 

Original Atual Original Atual Original Atual

Class A A A+ AA AA+ A - A
Class B - - - - - - 
Class C - - - - - - 
Class D - - - - - - 
Class S - - - - - - 

Fitch DBRS S&P
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 9.1 6.159 8.966 

Juros e custos equiparados 9.1 (10.710) (31.762)

Margem financeira 9.1 (4.551) (22.796)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 9.2 4.484 13.496 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 9.3 (853) (895)

   Total de proveito / (custos) operacionais 3.630 12.602 

Imparidade do crédito 9.4 921 10.195 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Pelican Mtg 6
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 
 
 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 9.5 33.758 38.700

Créditos a clientes 9.6 560.855 626.279

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 9.9 1.597 1.355 

596.211 666.334

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 9.7 596.094 666.247

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 9.8 117 87

   Total do Passivo 596.211 666.334

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

596.211 666.334

Pelican Mtg 6
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (963) (1.060)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (2)

Fluxos das atividades operacionais (963) (1.062)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 63.111 80.736

Juros e proveitos similares 9.132 28.880

72.244 109.616

Fluxos das atividades de investimento 72.244 109.616

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (65.742) (71.129)

Juros e custos similares (10.481) (31.679)

(76.223) (102.808)

Fluxos das atividades de financiamento (76.223) (102.808)

Variação da caixa e seus equivalentes (4.942) 5.746

Caixa e seus equivalentes no início do período 38.700 32.954

Caixa e seus equivalentes no fim do período 9.5 33.758 38.700

Pelican Mtg 6
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

9.1 – Margem financeira 

 

 
 

9.2 – Resultados em operações financeiras 

 

 
  
A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui a variação 
do acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos. A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica 
outros gastos e perdas em operações financeiras inclui a variação da imparidade registada no ano. 
 
 
 
 
 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 6.159 8.961 

    Juros de depósitos - 5 

6.159 8.966 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 10.554 31.676 

  Outros 156 87 

10.710 31.762 

Margem Financeira (4.551) (22.796)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 5.610 23.977 

5.610 23.977 

Prejuízos em operações financeiras:

Outros custos e perdas em operações financeiras 1.126 10.481 

1.126 10.481 

Resultados liquidos em operações financeiras 4.484 13.496 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 

 

 

9.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
 
 
9.4 – Imparidade do Crédito 

 

 
 
 
9.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
  
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Pelican Mortgages N. º6, diz respeito 
a depósitos à ordem e a prazo junto do Citibank NA, London. 
  
 
 
 
 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 716 773 

Management Fee 77 84 

Common Representative 9 8 

Outros 51 28 

853 895 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio - (171)
  Reversão do exercício 921 10.366 

921 10.195 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 33.758 8.450 

Depósitos a prazo - 30.250 

33.758 38.700 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

9.6 – Crédito a clientes  
 

 
    
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 6 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.040.151.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos 
são analisados como segue:  

 
 

A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 6 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 

  

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 572.046 638.596 

Imparidade (11.191) (12.317)

560.855 626.279 

Recebimentos Write-off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2012 20.389 - - 

2013 26.829 87 - 

2014 32.278 348 - 

2015 38.032 1.486 - 

2016 43.936 3.114 - 

2017 57.331 3.740 - 

2018 79.979 - - 

2019 81.358 14.337 - 

2020 63.371 4.056 1.143 

443.503 27.169 1.143 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

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

 
 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 

 
Os créditos da operação são contra garantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
A Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de e 96,25%. 
 
Segundo o Servicer Report de dezembro de 2020 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 77,40% 
(dezembro de 2019: 80,50%).  
 
9.7 – Títulos de dívida emitidos  
 

 
A rubrica Outros regista o decréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os ativos totais 
e os passivos totais da operação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 12.317 22.512 

Dotação do exercicio - 171 

Reversão do exercicio (921) (10.366)

Utilização de imparidade (205) - 

Saldo em 31 de dezembro 11.191 12.317 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 648.080 713.822 

Juros periodificados 76 3 

Outros (52.062) (47.579)

596.094 666.247 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
As obrigações de titularização da operação Pelican Mortgages Nº 6 dividem-se nas seguintes tranches, com referência 
a 31 de dezembro de 2020:  
 

 
 
 

As obrigações de titularização da operação Pelican Mortgages Nº 6 dividem-se nas seguintes tranches, com referência 
a 31 de dezembro de 2019:  
          

 
 
 
As obrigações da classe D e S têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
 
 
9.8 – Outros passivos 

 
 
 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A dezembro de 2063 292.880 Euribor+0,30% -0,198%

Class B dezembro de 2063 250.000 Euribor+0,50% 0,002%

Class D dezembro de 2063 65.000 - -

Class S dezembro de 2063 40.200 - -

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A dezembro de 2063 358.622 Euribor+0,30% -0,100%

Class B dezembro de 2063 250.000 Euribor+0,50% 0,100%

Class D dezembro de 2063 65.000 - 0,000%

Class S dezembro de 2063 40.200 - -

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 8 5 

Management Fee 51 57 

Servicing Fee 26 13 

Outros 31 12 

117 87 



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
124 

 

23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
9.9 – Outros ativos 

 
 
O montante de Euros 1.589.980 (2019: Euros 1.347.868) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a 
receber a 2020, mas apenas recebido em 2021. 
 
 

 
  

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 1.590 1.348 
Outros custos diferidos 7 7 

1.597 1.355 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

10 - Operação Thetis Finance No. 1 

 

No dia 16 de julho de 2015, a Sociedade concluiu uma nova operação de titularização de créditos, denominada 
Thetis Finance No.1. Esta operação consistiu na aquisição de uma carteira de crédito automóvel originada pelo 
Banco Credibom S.A., pelo montante nominal de Euros 640.000.000. No âmbito desta aquisição foi efetuada uma 
emissão de obrigações divididas em duas classes: a Classe A emitida ao par no valor de Euros 500.000.000 e a 
Classe B, no valor de Euros 146.300.000, emitida com um prémio de Euros 3.682.000. 

 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 

A remuneração da classe A tem uma taxa de juro anual fixa de 1,10 por cento. As obrigações de classe B não têm 
uma taxa de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é 
julho de 2038. 

 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 

 
 

Imparidade 

 

Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 
 
Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original Atual Original Atual

Class A A A+ A A+

Class B NR NR NR NR

DBRS Fitch
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 10.1 24.032 36.662 

Juros e custos equiparados 10.1 (23.752) (34.695)

Margem financeira 10.1 280 1.967 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 10.2 3.592 1.570 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 10.3 (1.597) (2.321)

   Total de proveito / (custos) operacionais 1.995 (751)

Imparidade do crédito 10.4 (2.275) (1.216)

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Thetis Finance 1
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 10.5 12.788 17.006

Créditos a clientes 10.6 236.307 355.894

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 10.9 379 1.231 

249.473 374.131

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 10.7 249.342 373.949

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 10.8 131 182

   Total do Passivo 249.473 374.131

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

249.473 374.131

Thetis Finance 1
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 
 

 

 

 

 

Notas 2020 2019 
 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (1.649) (2.381)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (1)

Fluxos das atividades operacionais (1.649) (2.381)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 118.012 170.105

Juros e proveitos similares 24.186 37.473

142.198 207.578

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - -

- -

Fluxos das atividades de investimento 142.198 207.578

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (120.698) (177.299)

Juros e custos similares (24.069) (34.311)

(144.767) (211.609)

Fluxos das atividades de financiamento (144.767) (211.609)

Variação da caixa e seus equivalentes (4.218) (6.413)

Caixa e seus equivalentes no início do período 17.006 23.419

Caixa e seus equivalentes no fim do período 10.5 12.788 17.006

Thetis Finance 1
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

10.1 – Margem financeira 

 

 
 
10.2 – Resultados em operações financeiras 

 

 
 
A 31 de dezembro de 2020 e 2019 a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui a variação do 
acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 24.032 36.662 

24.032 36.662 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 23.752 34.695 

23.752 34.695 

Margem Financeira 280 1.967 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 3.592 9.558 

3.592 9.558 

Prejuízos em operações financeiras:

Outros custos e perdas em operações financeiras - 7.988 

- 7.988 

Resultados liquidos em operações financeiras 3.592 1.570 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 
10.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
10.4 – Imparidade do Crédito 

 

 

 
10.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
  
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Thetis Finance N.º 1 diz respeito a 
depósitos à ordem junto do Citibank NA, London. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 1.471 2.204 

Management Fee 61 70 

Common Representative 35 23 

Outros 31 24 

1.597 2.321 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (2.388) (1.248)
  Reversão do exercício 113 31 

(2.275) (1.216)

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 12.788 17.006 

12.788 17.006 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

10.6 – Crédito a clientes  

 

 
A rubrica Crédito – Thetis Finance Nº 1 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação 
de titularização no montante de Euros 640.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompra de novos créditos efetuadas. Os valores referentes aos 
recebimentos de capital entretanto ocorridos e aos montantes de recompra de novos créditos efetuadas são analisados 
como segue: 

  
 

A rubrica Imparidade – Thetis Finance Nº 1 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima.  
 

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

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 249.544 369.104 

Imparidade (13.237) (13.210)

236.307 355.894 

Recebimentos Recompras Write-off

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2015 105.262 89.303 - 

2016 222.413 235.942 - 

2017 229.546 236.972 - 

2018 220.318 117.886 - 

2019 171.313 - 4.602 

2020 117.158 - 2.249 

1.066.011 680.104 6.851 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 13.210 16.596 

Dotação do exercicio 2.388 1.248 

Reversão do exercicio (113) (31)

Utilização de imparidade (2.249) (4.602)

Saldo em 31 de dezembro 13.237 13.210 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 
 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são garantidos pelos automóveis objetos dos contratos. 
 

 
10.7 – Títulos de dívida emitidos  

 
 
A rubrica Outros regista o decréscimo / acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os 
ativos totais e os passivos totais da operação. 
 
As obrigações de titularização da operação Thetis Finance Nº 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 
31 de dezembro de 2020 e 2019:  
 

 
 

 
 
         
 
 
 
 

 
 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 237.981 358.679 

Juros periodificados 126 443 

Prémios de emissão 2.810 2.971 

Outros 8.425 11.857 

249.342 373.949 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A julho de 2038 95.431 1,10% 1,100%

Class B julho de 2038 142.550 - -

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A julho de 2038 215.783 1,10% 1,100%

Class B julho de 2038 142.895 - -
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 

 

10.8 – Outros passivos 

 

 
 
 
10.9 – Outros ativos 

 

 

 
 

 

O montante de Euros 354.309 (2019: Euros 1.208.479) refere-se essencialmente ao reconhecimento do capital a 
receber a 2020, mas apenas recebido em 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 12 12 

Management Fee 101 157 

Outros acréscimos de custos 18 12 

131 182 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 354 1.208 
Outros custos diferidos 24 23 

379 1.231 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 

 
11 - Operação Lusitano SME 3 

 

No dia 22 de novembro de 2016, a Sociedade concluiu uma nova operação de titularização de créditos, denominada 
Lusitano SME 3. Esta operação consistiu na aquisição de uma carteira de crédito originada pelo Novo Banco S.A., 
pelo montante nominal de Euros 627.021.239. No âmbito desta aquisição foi efetuada uma emissão de obrigações 
dividida em 6 classes: a Classe A emitida ao par no valor de Euros 385.600.000, Classe B emitida ao par no valor 
de Euros 62.700.000, Classe C emitida ao par no valor de Euros 62.700.000, Classe D emitida ao par no valor de 
Euros 116.000.000, a Classe E, emitida a prémio, no valor de Euros 9.637.000 e a Classe S emitida ao par no valor 
de Euros 88.770.949. 

 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
 
A remuneração das 4 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe E e S não têm uma taxa de juro definida. A maturidade legal das obrigações é 2037. 

 
 
Os valores recebidos dos créditos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos e condições da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos créditos será pago ao 
detentor das obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não 
existindo resultado nas contas de exploração da Sociedade. 

 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 

 
 

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 

 
 
 
 
 

Original Atual Original Atual

�

Class A AA (low) - A3 WR

Class B BBB (high) AA (high) Baa3 WR

Class C B (high) AA B1 WR

Class D - - - - 

Class E - - - - 

Class S - - - - 

DBRS Moody's
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Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 11.1 2.203 4.942 

Juros e custos equiparados 11.1 (2.734) (4.959)

Margem financeira 11.1 (531) (17)

Resultados em operações de negociação e de cobertura 11.2 546 16 

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 11.3 (325) (514)

   Total de proveito / (custos) operacionais 221 (498)

Imparidade do crédito 11.3 310 515 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Lusitano SME 3



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
136 

 

 

 
Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 11.5 - 23.856 

Créditos a clientes 11.6 - 88.058 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 11.7 - 117 

-                           112.031

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 11.8 - 111.932 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 11.9 - 99

   Total do Passivo -                           112.031

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

-                           112.031

Lusitano SME 3
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 
   

Notas 2020 2019 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (408) (626)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - -

Fluxos das atividades operacionais (408) (626)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 88.699 108.598

Juros e proveitos similares 1.783 5.654

90.481 114.252

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - -

- -

Fluxos das atividades de investimento 90.481 114.252

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (111.186) (107.410)

Juros e custos similares (2.743) (4.977)

(113.929) (112.387)

Fluxos das atividades de financiamento (113.929) (112.387)

Variação da caixa e seus equivalentes (23.856) 1.239

Caixa e seus equivalentes no início do período 23.856 22.617

Caixa e seus equivalentes no fim do período 11.5 - 23.856

Lusitano SME 3
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

11.1 – Margem financeira 

 
 

 

 

 

11.2 – Resultados em operações financeiras 

  

  
 

A 31 de dezembro de 2020, a rubrica outros gastos e perdas em operações financeiras inclui a variação da imparidade 
registada no ano, bem como a variação do acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
A 31 de dezembro de 2019, a rubrica outros gastos e perdas em operações financeiras inclui a variação da imparidade 
registada no ano. 
 
A 31 de dezembro de 2020 a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui o reconhecimento 
total do prémio de emissão das obrigações emitidas.  
 
A 31 de dezembro de 2019 a rubrica Outros proveitos e ganhos em operações financeiras inclui a variação do 
acréscimo/decréscimo estimado a pagar nos títulos de dívida emitidos.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 2.203 4.942 

2.203 4.942 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 2.653 4.850 
  Outros juros 81 109 

2.734 4.959 

Margem Financeira (531) (17)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 8.190 1.101 

8.190 1.101 

Prejuízos em operações financeiras:

Outros custos e perdas em operações financeiras 7.644 1.085 

7.644 1.085 

Resultados liquidos em operações financeiras 546 16 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

11.3 – Outros gastos administrativos 

 

 
 

11.4 – Imparidade do Crédito 

 
 
 

 

11.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 

 
A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Lusitano SME 3 diz respeito a 
depósitos à ordem junto do US Bank, e a prazo junto do BNP Paribas. 

 

 

 

 
 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 191 387 

Management Fee 49 50 

Common Representative 19 21 

Outros 67 57 

325 514 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (31) (251)

  Reversão do exercício 342 767 

  Utilização de imparidade - - 

310 515 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem - 15.507 

Depósitos a Prazo - 8.349 

- 23.856 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

11.6 – Crédito a clientes 

 
 
A rubrica Crédito – Lusitano SME 3 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação de 
titularização no montante de Euros 627.021.239, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompra de novos créditos efetuadas. Os valores referentes aos 
recebimentos de capital entretanto ocorridos efetuadas são analisados como segue: 

 

 
 

A rubrica Imparidade – Lusitano SME 3 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima.  
 

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

 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros - 88.847 

Imparidade - (789)

- 88.058 

Recebimentos Write-off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2016 70.610 - - 

2017 203.233 - - 

2018 155.750 - - 

2019 108.656 285 - 

2020 89.119 149 781 

627.369 434 781 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 789 1.589 

Dotação do exercicio 31 251 

Reversão do exercicio (342) (767)

Utilização de imparidade (478) (285)

Saldo em 31 de dezembro - 789 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 

 

11.7 – Outros ativos 

 

 
11.8 – Títulos de dívida emitidos 

 

 
A rubrica Outros regista o decréscimo / acréscimo estimado a pagar nas obrigações, resultando da diferença entre os 
ativos totais e os passivos totais da operação. 
 
As obrigações de titularização da operação Lusitano SME 3 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 
de dezembro de 2019:  

 

 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar - 58 

Outros custos diferidos - 59 
0

- 117 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização - 111.664 

Juros periodificados - 66 

Prémios de emissão - 8.190 

Outros - (7.988)

- 111.932 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A novembro de 2037 - Euribor+1,15% 0,754%

Class B novembro de 2037 - Euribor+2,00% 1,604%

Class C novembro de 2037 - Euribor+3,00% 2,604%

Class D novembro de 2037 103.316 Euribor+3,25% 2,854%

Class E novembro de 2037 3.135 - - 

Class S novembro de 2037 5.214 - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

11.9 – Outros passivos 

 

 
 
  

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Estados e Outros entes Públicos - - 

Credores diversos - valores a regularizar - 59 

Management Fee - 19 

Servicing Fee - 9 

Outros - 12 0

- 99 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 

 
12 – Ulisses Finance 1 

 

No dia 07 de julho de 2017, a Sociedade concluiu uma nova operação de titularização de créditos, denominada 
Ulisses Finance 1. Esta operação consistiu na aquisição de uma carteira de crédito originada pela 321 Crédito, pelo 
montante nominal de Euros 144.800.000. No âmbito desta aquisição foi efetuada uma emissão de obrigações 
dividida em 5 classes: a Classe A emitida ao par no valor de Euros 120.100.000, Classe B emitida ao par no valor 
de Euros 7.000.000, Classe C emitida ao par no valor de Euros 7.100.000, Classe D emitida ao par no valor de 
Euros 7.100.000, e a Classe E, emitida a prémio, no valor de Euros 3.500.000. 

 
 

Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
 
A remuneração das 4 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe E e S não têm uma taxa de juro definida. A maturidade legal das obrigações é 2033. 

 
 
Os valores recebidos dos créditos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos e condições da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos créditos será pago ao 
detentor das obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não 
existindo resultado nas contas de exploração da Sociedade. 

 
Imparidade 

 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos 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. 
 

 
 

Seguidamente apresentam-se as demonstrações financeiras da Operação com referência a 31 de dezembro de 2020 e 
2019: 

 
 
 
 
 
 

Original Atual Original Atual

Class A A A A2 A2

Class B BBB BBB Baa3 Baa3

Class C BB(low) BB(low) Ba2 Ba2

Class D -                       -                       -                       -                       

Class E -                       -                       -                       -                       

DBRS Moody's



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

Notas às Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2020 

 

 
144 

 

 
Demonstração dos Resultados e de outro rendimento integral 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notas 2020 2019

(Euros '000) (Euros '000)

Juros e proveitos equiparados 12.1 5.207 8.614 

Juros e custos equiparados 12.1 (4.454) (7.580)

Margem financeira 12.1 754 1.035 

Resultados em operações de negociação e de cobertura 12.2 164 (815)

Outros custos / proveitos de exploração - - 

Outros gastos administrativos 12.3 (332) (333)

   Total de proveito / (custos) operacionais (169) (1.148)

Imparidade do crédito 12.4 (585) 113 

   Resultado operacional - - 

   Resultado antes de impostos - - 

   Impostos sobre lucros - - 

   Lucro do exercício - - 

   Outros Rendimentos e Custos - - 

   Total do Rendimento Integral do período - - 

Ulisses Finance 1
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Notas 31/dez/20 31/dez/19

Ativo (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 12.5 2.738 3.230 

Créditos a clientes 12.6 49.616 79.946 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros ativos 12.7 800 1.756 

53.154 84.931

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito - - 

Títulos de dívida emitidos 12.8 53.086 84.864 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros passivos 12.9 68 68 

   Total do Passivo 53.154 84.931

Capitais Próprios

Capital - - 

Prestações acessórias - - 

Reservas e resultados acumulados - - 

Lucro do exercício - - 

   Total de Capitais Próprios - - 

53.154 84.931

Ulisses Finance 1
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Demonstração dos Fluxos de Caixa  

para o ano findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 
 

 

 

 

Notas 2020 2019 

(Euros '000) (Euros '000)

Atividades operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos
à actividade operacional (357) (447)

Recebimentos de impostos (Pagamento) - (2)

Fluxos das atividades operacionais (357) (449)

Atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Créditos a clientes 29.485 37.344

Juros e proveitos similares 6.423 8.854

35.908 46.198

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de créditos - -

- -

Fluxos das atividades de investimento 35.908 46.198

Atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Títulos de divida emitidos (31.536) (39.000)

Juros e custos similares (4.506) (7.711)

(36.042) (46.711)

Fluxos das atividades de financiamento (36.042) (46.711)

Variação da caixa e seus equivalentes (491) (962)

Caixa e seus equivalentes no início do período 3.230 4.192

Caixa e seus equivalentes no fim do período 12.5 2.739 3.230

Ulisses Finance 1
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

12.1 – Margem financeira 

 

  
  

 

12.2 – Resultados em operações financeiras   

  
 

12.3 – Outros gastos administrativos 

  
 
 

 

 

 

 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Juros e proveitos equiparados:

    Juros de créditos a clientes 5.207 8.614 

5.207 8.614 

Juros e custos equiparados:

  Juros de titulo de dívida  emitidos 4.428 7.554 
  Outros juros 25 26 

4.454 7.580 

Margem Financeira 754 1.035 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Lucros em operações financeiras:

Outros proveitos e ganhos em operações financeiras 585 - 

585 - 

Prejuízos em operações financeiras:

Swap - - 
Outros custos e perdas em operações financeiras 422 815 

422 815 

Resultados liquidos em operações financeiras 164 (815)

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Servicing Fee 252 340 

Management Fee 32 43 

Outros 49 (49)

332 333 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

12.4 – Imparidade do Crédito 

  

 
 

 

 

12.5 – Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 

 
 

A rubrica Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito na Operação Ulisses Finance 1 diz respeito a 
depósitos à ordem e a prazo junto do Citibank NA, London. 
 

 

 

12.6 – Crédito a clientes 

 
A rubrica Crédito – Ulisses Finance 1 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação 
de titularização no montante de Euros 141.225.836, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompra de novos créditos efetuadas. Os valores referentes aos 
recebimentos de capital entretanto ocorridos efetuadas são analisados como segue: 

 

 

 

 

 

 
 

2020 2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

  Dotação do exercicio (852) (251)
  Reversão do exercício 267 365 

(585) 113 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Depósitos à ordem 2.738 3.230 

2.738 3.230 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Crédito e periodificação de juros 52.776 82.521 

Imparidade (3.160) (2.575)

49.616 79.946 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 
 

A rubrica Imparidade – Ulisses Finance 1 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 

 
 

 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas de 
acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 

 

 

12.7 – Outros ativos 

  
 

 
 

 

Recebimentos Recompra

Anos Eur '000 Eur '000

2017 25.855 24.056 

2018 45.978 27.396 

2019 39.086 - 

2020 29.560 - 

140.479 51.452 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 2.575 2.688 

Dotação do exercicio 852 251 

Reversão do exercicio (267) (365)

Utilização de imparidade - - 

Saldo em 31 de dezembro 3.160 2.575 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Devedores diversos - valores a regularizar 786 1.743 

Outros custos diferidos 13 13 

800 1.756 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

 

12.8 – Títulos de dívida emitidos  

 

 

 
 

As obrigações de titularização da operação Ulisses Finance 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 
de dezembro de 2020: 
  

 
 

 

 
As obrigações de titularização da operação Ulisses Finance 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 
de dezembro de 2019:  

 

        
 

 

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Obrigações de titularização 55.102 86.638 

Juros periodificados 86 163 

Outros (2.101) (1.938)

53.086 84.864 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A julho de 2033 30.402 Euribor+0,85% 0,304%

Class B julho de 2033 7.000 Euribor+1,60% 1,054%

Class C julho de 2033 7.100 Euribor+3,75% 3,204%

Class D julho de 2033 7.100 Euribor+4,0% 3,454%

Class E julho de 2033 3.500 - - 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2019

Class A julho de 2033 61.938 Euribor+0,85% 0,395%

Class B julho de 2033 7.000 Euribor+1,60% 1,145%

Class C julho de 2033 7.100 Euribor+3,75% 3,295%

Class D julho de 2033 7.100 Euribor+4,0% 3,545%

Class E julho de 2033 3.500 - - 
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23. Análise detalhada das operações (continuação) 
 

12.9 – Outros passivos 

 

 
  

31.12.2020 31.12.2019

Euros '000 Euros '000

Credores diversos - valores a regularizar 39 21 

Management Fee 5 7 

Servicer Fee 14 - 

Outros acréscimos de custos 10 40 

68 68 
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24. Eventos subsequentes  
 

Em janeiro de 2021, no decorrer da terceira vaga da COVID-19, foi renovado o estado de emergência para combater 
a pandemia em Portugal. O novo confinamento, semelhante ao vivido nos meses de abril e maio de 2020, pode 
resultar num aumento significativo da volatilidade dos mercados financeiros, com impactos económicos ao nível 
nacional e global, podendo existir perdas significativas que podem afetar a qualidade ou os rendimentos dos ativos 
de crédito da Sociedade. O grau de impacto depende da situação das medidas preventivas epidémicas, da duração da 
epidemia e da implementação das políticas regulamentares. 
 
Com exceção deste facto, também referido na nota 20, não são do conhecimento do Conselho de Administração da 
Sociedade quaisquer eventos subsequentes à data de relato das demonstrações financeiras que afetem ou condicionem 
de alguma forma a posição económica e financeira da Sociedade, tal como se expressa nas presentes demonstrações 
financeiras. 
 
O Conselho de Administração continuará a acompanhar atentamente a atividade das operações de titularização de 
créditos da Sociedade, mas à data de encerramento das demonstrações financeiras reportadas a 31 de dezembro de 
2020, entende que não se justifica proceder a qualquer alteração às mesmas. 

 
Não ocorreram outros eventos materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro 
da Sociedade, e que, consequentemente, devam ser objeto de referência, ou que pela sua relevância devam ser objeto 
de divulgação. 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 




