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Relatório de Gestão 2013
Breve introdução à situação financeira em Portugal no decurso do ano:
O ano de 2013 continuou a ser marcado por mais um ano de forte contracção da
economia, sem precedente na economia portuguesa. Tendo contribuído para a perda
de acesso do sector publico, e em consequência do sector bancário, ao financiamento
de mercado em situações regulares. Contudo durante o segundo semestre do ano
começou-se a assistir a leves melhorias de alguns indicadores macroeconómicos; ligeiro
decréscimo da taxa de desemprego e as exportações. De acordo com dados do INE, no
último trimestre o indicador de clima económico recuperou de forma significativa,
mantendo esta tendência no inicio de 2014.Também o comercio de retalho registou
alguma recuperação atingindo um valor positivo.
Segundo o Banco de Portugal o processo de correcção de desequilíbrios
macroeconómicos acumulados deverá ocorrer num quadro de manutenção de
condições regulares de financiamento da economia, até 2015.
Segundo o Banco Central Português é previsível uma progressiva recuperação da
procura interna, contudo condicionada pelos processos de consolidação orçamental e
de desalavancagem do sector privado e pela manutenção das condições desfavoráveis
no mercado de trabalho.
As exportações deverão manter um crescimento forte suportado pela
recuperação da procura externa, embora inferior aquele que se registou no período
anterior á crise financeira. De referir que as exportações têm desempenhado um papel
crucial no ajustamento da economia portuguesa, prevê-se mesmo um aumento dos
excedentes da balança corrente e de capital, o que constitui uma das características
mais marcantes do processo de ajustamento da economia portuguesa.
Uma outra medida de consolidação orçamental passa pela redução de despesa
publica, nomeadamente despesas de pessoal (por via da redução de funcionários)

Resumo dos principais indicadores económicos

Portugal
Área Euro
Portugal
Área Euro

2009
-2,5
-4,1
9,5
9,5

2010
1,4
1,9
10,8
10,1

2011
-1,6
1,5
12,7
10,1

2012
-3,2
-0,7
16,9
11,4

2013
-2,4
-2,1
16,3
12,1

Portugal
Área Euro

2009
-0,9
0,3

2010
1,4
1,6

2011
3,6
2,7

2,0
2,5

2013
0,4
1,4

Indicador
PIB em volume (tvh %)
Taxa de desemprego (%)

Indicador
Índice harmonizado de preços no
consumidor (tvh %)
Fonte: Banco de Portugal

3

FORTIS LEASE PORTUGAL INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. ¦ Relatório e Contas ¦2013

Desempenho e posicionamento da Empresa:
O Fortis Lease Portugal, Instituição Financeira de Crédito, criada em Portugal em
2005, cessou a sua nova actividade em 2009, devido à sua aquisição pelo Grupo BNP
Paribas, traduzindo uma alteração de estratégia do Grupo relativamente ao tipo de
operações até então efectuada (pelo Fortis Lease).
Desde esta data a entidade assiste ao decréscimo da sua carteira de créditos (12%
face a 2012), sendo a gestão da carteita activa a única actividade em curso.

Evolução da Composição dos activos da carteira de créditos:

unid. Milhões €

De notar uma deterioração acentuada das condições de mercado a partir do ano
de 2010 que se prolongou até 2013. O aumento do risco iniciado em 2008 e continuado
em 2009 e a crise económica vivida em Portugal e na Europa condicionou fortemente a
actividade de leasing durante os anos de 2010 a 2013.

A sociedade apresenta no ano de 2013 um resultado antes de imposto negativo
de 1.406.651€. Tendo sido a margem financeira gerada pela carteira de créditos (que
decresceu 54% face ao ano anterior), totalmente consumida pelos custos com a sua
gestão, o resultado da entidade é o reflexo do nível de dotação de provisões para
créditos duvidosos e vencidos (de acordo com critérios previstos pelo Banco de Portugal)
e perdas em alienação de activos. De salientar que muito embora as dificuldades
financeiras assistidas durante o ano, relativamente a generalidade do mercado nacional,
a entidade aumentou o seu nível de provisões (associado ao aumento de risco) não de
forma genérica mas centralizado num dos seus clientes, que revelou graves dificuldades
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de tesouraria a médio prazo, cujo nível de exposição se revela elevado, face á carteira
total de créditos.

Perspectivas futuras:
As perspectivas para a economia portuguesa, para o horizonte 2013-2015, são
segundo o Banco de Portugal marcadas por alguns sinais de retoma da economia .
No contexto do processo de ajustamento económico a implementação das
medidas de consolidação orçamental desempenharam um papel importante na
evolução da procura interna e externa.
A evolução das exportações continuará a ter um importante impacto na redução
da procura interna.
Para o ano de 2014 projecta-se um aumento da actividade económica, num
cenário de manutenção do programa orçamental do governo. Neste caso o crescimento
assenta numa recuperação moderada da procura interna, sustentado pelo aumento do
rendimento disponível das famílias e uma melhoria das perspectivas da procura.
O regresso de Portugal a a um financiamento estável de mercado num futuro
próximo é um processo exigente e requer, segundo o Banco de Portugal, a prossecução
estrita dos compromissos assumidos pelo país. Esta é uma condição indispensável para
a firme credibilização do ajustamento económico no médio e longo prazo.
A entidade Fortis Lease em Portugal acompanhará o decréscimo da sua carteira
de créditos, em virture do run-off, utilizando os mecanismos necessários para controlar
o eventual risco associado a contracção dos mercados e dificuldades financeiras com
que os clientes se possam vir a deparar.

Informações sobre questões ambientais:
A Sociedade cumpre com todos os normativos legais, nomeadamente, com os
relacionados com questões ambientais.

Informações sobre trabalhadores:
A empresa iniciou o exercício agora findo sem colaboradores. A gestão da sua
actividade operacional (gestão da carteira ainda viva e sem produção desde 2009) é
assegurada por uma prestação de serviços por parte do BNP Paribas Lease Group em
Portugal.
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Acções próprias:
A Sociedade não dispõe de quaisquer acções próprias, nem efectuou qualquer
transacção com as mesmas.

Negócios entre a Sociedade e os seus Administradores:
A Sociedade não celebrou qualquer negócio com qualquer dos seus Administradores.

Sucursais da Sociedade:
A Sociedade tem unicamente a sua Sede Social.

Participações Relevantes no Capital Social:
A entidade á participada em 99.999% pelo BNP Paribas Leasing Solution SA.
Dividas á Segurança Social:
A entidade não apresenta qualquer divida vencida á Segurança Social.

Dívidas em mora ao Estado:
A entidade não apresenta qualquer divida em mora ao Estado.

Riscos financeiros:
A Sociedade manteve uma política de gestão dos seus riscos financeiros que segue,
na totalidade, as políticas do seu accionista para a totalidade do Grupo.
Assim, em termos de risco de preço, todos os valores foram fixados de acordo
com o custo do funding respectivo, não sendo permitido qualquer tipo de mismatching
entre os prazos contratados.
Os riscos de crédito foram minimizados, tendo por base, concomitantemente, os
critérios de gestão do Grupo para Portugal e os critérios da gestão do Grupo Fortis
Lease.
A totalidade da carteira de crédito tem atribuído uma notação de rating, de
acordo com os princípios do Grupo BNP, tendo em vista o estabelecido por Basileia II. A
este propósito, apraz-nos constatar que a Sociedade apresenta objectivamente no
universo das sociedades detidas pela Fortis Lease Group, S.A., uma boa carteira de
créditos, em termos de perfil de risco.
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Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício:
Não existem factos relevantes a assinalar após o encerramento do exercício.

Evolução previsível da sociedade e principais riscos e incertezas na prossecução da
actividade:

A Sociedade tem por único objectivo optimizar a gestão da sua carteira de
créditos. Pretendeu em 2013 cumprir os planos traçados no seu Budget, alicerçado
numa gestão optimizada da sua carteira e gestão do seu balanço.
Em virtude da sua situação de run-off de carteira de créditos, não estão
previstos quaisquer Investimentos por parte da Sociedade.

Proposta de aplicação de resultados:
Tendo em consideração os resultados transitados existentes a 31-12-2013
(– 3.485-799 € ) e sendo o resultado liquido do exercício igualmente negativo de (2.301.366€) o Conselho de Administração propõe a transferência integral desse mesmo
Resultados Líquidos para a conta de Resultados transitados.

Data
Lisboa, 21 de Março de 2014

Assinaturas
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Balanço
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Demonstração de Resultados
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Demonstração de Fluxos de Caixa
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Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa
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Demonstração De Alterações Nos Capitais Próprios
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

1. Nota Introdutória

Denominação

Fortis Lease Instituição Financeira de Crédito, SA

NIF

507 426 460

Sede Social

Av.5 de Outubro, 206 - 3º Andar 1050-065 Lisboa

Objecto Social

Actividade de Locação Financeira

O Fortis Lease Portugal – Instituição Financeira de Crédito, SA (doravante
Instituição ou Sociedade) é uma Sociedade anónima autorizada pelo Banco de Portugal
em 7 de Novembro de 2005 a desenvolver todas as actividades permitidas aos bancos,
com excepção da recepção de depósitos.
A Instituição foi constituída por escritura pública no dia 29 de Novembro de 2005,
tendo apenas iniciado a sua actividade operacional em 21 de Dezembro de 2005.
A Instituição é detida maioritariamente pela Sociedade BNP Paribas Leasing
Solutions S.A. sociedade de direito Luxemburguês.

2. Bases de apresentação, comparabilidade da informação e principais políticas
contabilísticas
2.1. Bases de apresentação
A Instituição manteve como base de apresentação das suas demonstrações
financeiras para o ano findo em 31 de Dezembro de 2013 as Normas de Contabilidade
Ajustadas (“NCA”), definidas pelo Banco de Portugal previstas no seu Aviso nº 1/2005,
de 21 de Fevereiro e definidas na Instrução nº 9/2005 e nº23/2004.
As NCA traduzem-se na aplicação às demonstrações financeiras individuais das
Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) tal como adoptadas pela União
Europeia, com excepção de algumas matérias definidas nos nºs 2 e 3 do Aviso nº 1/2005,
do Banco de Portugal, das quais se destaca a valorimetria e provisionamento do crédito
concedido e a mensuração de activos tangíveis, relativamente aos quais se manterá o
regime anterior.
Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”) e as interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretation Commitee (“IFRIC”), e pelos respectivos órgãos antecessores.
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As demonstrações financeiras foram preparadas em euros de acordo com o princípio do
custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos
financeiros derivados, activos e passivos financeiros detidos para negociação e activos
financeiros disponíveis de venda, excepto aqueles para os quais o justo valor não esteja
disponível. Os outros activos e passivos financeiros e activos e passivos não financeiros
são registados ao custo amortizado ou ao custo histórico.
As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma
consistente em todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras.

2.2. Comparabilidade da informação
As contas são comparáveis com o ano anterior.
2.3. Principais políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas mais relevantes utilizadas na preparação das
demonstrações financeiras foram as seguintes:
2.3.1. Locação financeira
Os activos detidos pela Instituição sob locação financeira são registados no
balanço como crédito a clientes pelo valor do capital subjacente aos contratos de
locação financeira em dívida.
As rendas são constituídas pelo proveito financeiro e amortização de capital.
O reconhecimento do resultado financeiro reflecte uma taxa de retorno periódica
constante sobre o investimento líquido remanescente do locador.

2.3.2. Activos e passivos financeiros
Os activos e passivos financeiros são reconhecidos na data de negociação ou
contratação, salvo se decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou
regulamentar aplicável que os direitos e obrigações inerentes aos valores
transaccionados se transferem em data diferente, casos em que esta última a da data
relevante.
No momento inicial, os activos e passivos financeiros são reconhecidos pelo justo
valor acrescido de custos de transacção directamente atribuíveis. Entende-se por justo
valor o montante pelo qual um determinado activo ou passivo pode ser transferido ou
liquidado entre contrapartes de igual forma conhecedoras e interessadas em efectuar
essa transacção. Na data de contratação ou de início de uma operação o justo valor é
geralmente o valor de transacção.
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a)

Créditos e outros valores a receber

Esta rubrica abrange os empréstimos concedidos pela Instituição no âmbito da
sua actividade de locação financeira, cuja intenção não é da venda no curto prazo, os
quais são registados na data em que o montante do crédito é disponibilizado ao cliente.
O crédito a clientes e outros valores a receber apenas são desreconhecidos do
balanço quando expirem os direitos contratuais da Instituição à sua recuperação ou se
transfiram todos os riscos e benefícios associados à sua detenção.
No momento inicial, os créditos e valores a receber são registados ao justo valor.
Em geral, o justo valor no momento inicial corresponde ao valor de transacção e inclui
comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de crédito.
Posteriormente, são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de
juro efectiva e sujeitos a alguns testes de imparidade.
A Instituição constitui as seguintes provisões para riscos de crédito, em
conformidade com o Aviso do Banco de Portugal nº3/95, de 30 de Junho, a instrução nº
5/2013 e outras disposições emitidas posteriormente pelo Banco de Portugal:
•

Provisão para crédito e juros vencidos

Esta provisão destina-se a fazer face aos riscos de realização de créditos
concedidos que apresentem prestações vencidas e não. As percentagens de provisão do
crédito e juros vencidos dependem do tipo de garantias existentes e são função
crescente do período decorrido desde a data de incumprimento.
Esta provisão é apresentada no activo como dedução à rubrica de crédito a clientes.

•

Provisão para crédito de cobrança duvidosa

Destina-se à cobertura dos riscos de realização do capital vincendo relativo a
créditos concedidos que apresentem prestações vencidas e não pagas de capital ou
juros, ou que estejam afectos a clientes que tenham outras responsabilidades vencidas.
São considerados créditos de cobrança duvidosa, os seguintes:
As prestações vincendas de uma mesma operação de crédito em que se verifique,
relativamente às respectivas prestações em mora de capital e juros, pelo menos uma
das seguintes condições:
o Excederem 25% do capital em dívida, acrescido de juros;
o Estarem em incumprimento há mais de:
• Seis meses, nas operações com prazo inferior a
cinco anos;
• Doze meses, nas operações com prazo igual ou
superior a cinco anos mas inferior a dez anos;
• Vinte e quatro meses, nas operações com prazo
igual ou superior a dez anos.
o Os créditos nestas condições são considerados vencidos apenas
para efeitos da constituição de provisões, sendo provisionados
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com base nas taxas aplicáveis ao crédito vencido dessas
operações.
Os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se, de acordo com a classificação
acima definida, o crédito e juros vencidos de todas as operações relativas a esse cliente,
excederem 25% do crédito total, acrescido de juros. Os créditos nestas condições são
provisionados com base em metade das taxas de provisão aplicáveis aos créditos
vencidos.
Esta provisão é apresentada no activo como dedução à rubrica de crédito a clientes.
• Provisão para riscos gerais de crédito
Encontra-se registada no passivo, na rubrica Provisões e destina-se a fazer face a
potenciais riscos de cobrança do crédito concedido não vencido.
Esta provisão é calculada por aplicação das seguintes percentagens genéricas à
totalidade do crédito não vencido:
0,5% relativamente ao crédito garantido por hipoteca sobre imóvel, ou operações
de locação financeira imobiliária, em ambos os casos quando o imóvel se destine a
habitação do mutuário;
1,5% no caso de se tratar de crédito ao consumo ;
1% no que se refere ao restante crédito concedido ;
2.3.3. Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis
As responsabilidades com compromissos irrevogáveis são registadas em contas
extra-patrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros
proveitos registados em resultados ao longo da vida das operações.
2.3.4. Activos tangíveis
De acordo com o aviso nº 1/2005 do Banco de Portugal, os activos tangíveis são
valorizados ao custo de aquisição, excepto quando se verifiquem reavaliações
extraordinárias autorizadas. Ao valor de custo em balanço são deduzidas as respectivas
amortizações acumuladas. O custo inclui despesas que são directamente atribuíveis à
aquisição dos bens.
Os custos incorridos subsequentes com os activos tangíveis são reconhecidos
apenas se for provável que deles resultem benefícios económicos futuros para a
Instituição. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo, de
acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
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As amortizações dos activos tangíveis são calculadas segundo o método das
quotas constantes, às seguintes taxas de amortização anual que reflectem a vida útil
esperada dos bens:
Anos de vida
Útil
5-8
3

Mobiliário e Material
Equipamento informático

Estes activos são sujeitos a testes de imparidade sempre que eventos ou
circunstâncias indiciam que o valor de balanço excede o seu valor realizável, sendo a
diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor realizável é o maior de entre
o valor de mercado do activo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso.

2.3.5. Activos não correntes detidos para venda
A Instituição regista nesta rubrica os activos não correntes adquiridos que foram
objecto de locação financeira mas cuja operação foi descontinuada em virtude de
rescisão do contrato de locação financeira.
Estes activos detidos pela Instituição são registados no balanço pelo valor do
capital em dívida subjacente aos contratos de locação financeira.
2.3.6. Imposto sobre lucros
A Instituição está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas (Código do IRC).
Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os impostos
diferidos. Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no
resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando as
taxas de imposto legalmente em vigor, para o período a que se reporta o resultado.
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a
recuperar e a pagar em períodos futuros decorrente de diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, sendo calculados com
base nas taxas fiscais aprovadas para o período em que se prevê que seja realizado o
respectivo activo ou passivo. Os prejuízos fiscais dão origem a impostos diferidos
activos.
Os impostos diferidos activos são reconhecidos apenas na medida em que seja
expectável, com base no seu plano de negócio futuro, que existam lucros tributáveis no
futuro suficientes para absorver as diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos
fiscais a utilizar futuramente.
Os impostos correntes e os impostos diferidos são reconhecidos em resultados,
excepto quando estão relacionados com valores registados directamente em capitais
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próprios (nomeadamente ganhos e perdas em títulos disponíveis para venda), caso em
que também são registados por contrapartida de capitais próprios.
De acordo com as regras actualmente previstas no código do IRC, os prejuízos
fiscais apurados até 2013 são dedutíveis aos lucros fiscais dos cinco anos seguintes, a
partir de 2014 passará para os 12 anos seguintes. Ainda de acordo com as mesmas
regras, o resultado fiscal de cada ano pode ser sujeito a correcção pela Administração
Tributária Portuguesa nos quatros anos subsequentes (cinco anos para a segurança
social) excepto quando se trate de prejuízos fiscais, se obtenham benefícios fiscais ou
estejam em curso reclamações ou impugnações em que aqueles prazos poderão ser
alargados ou mesmo suspensos.

2.3.7. Capital
Todos os custos directamente atribuíveis à emissão de capital são registados por
contrapartida da rubrica de capital como uma dedução ao valor da emissão.
As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao
capital próprio quando declaradas.

2.3.8. Reconhecimento de juros
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros, mensurados ao
custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e
custos similares, utilizando o método da taxa efectiva.
A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou
recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro ou,
quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido actual de balanço do
activo ou passivo financeiro.
Para o cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo
opções de pagamento antecipado), não considerando, no entanto, eventuais perdas de
crédito futuras.
2.3.9. Comissões
Os rendimentos de comissões de serviços são reconhecidos em resultados do
exercício à medida que os serviços são prestados, por não serem significativos.
No contrato de locação operacional que a Instituição mantém as rendas são
registadas em custos na rubrica de Gastos Gerais Administrativos, de acordo com o
princípio de especialização dos exercícios, não tendo no entanto qualquer
expressividade por existir na carteira de créditos apenas um contrato.
O contrato de locação operacional mantido pela Instituição está registado no
activo na rubrica de Outros Activos Tangíveis, de acordo com a IAS 17.
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2.3.10. Caixa e equivalentes de caixa
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes
englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a
contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em outras
instituições de crédito.
2.4. Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas
contabilísticas
Na elaboração das demonstrações financeiras a Instituição efectua estimativas e
utiliza pressupostos que afectam as quantias relatadas dos activos e passivos. Estas
estimativas e pressupostos são apreciados regularmente e baseiam-se em diversos
factores incluindo expectativas acerca de eventos futuros que se consideram razoáveis
nas circunstâncias.
Utilizam-se estimativas e pressupostos nomeadamente nas seguintes áreas
significativas:
2.4.1. Provisões para crédito concedido
A Instituição aprecia a sua carteira de crédito no sentido de identificar a eventual
necessidade de provisões para crédito vencido adicionais nos limites mínimos definidos
pelo Banco de Portugal, utilizando para o efeito estimativas sobre os fluxos de caixa
receptíveis incluindo os originados pelas eventuais recuperações e realizações de
colaterais e avaliação dos respectivos activos (Critério Economico adoptado nas contas
do Grupo).
2.4.2. Provisões para outros riscos e encargos
A Instituição avalia a necessidade de constituir provisões para fazer face a outros
riscos específicos, nomeadamente contingências fiscais, processos judiciais e outras
perdas decorrentes da sua actividade.

2.4.3. Recapitulativo Provisões
A Instituição adopta, para efeito das contas consolidadas a nível do grupo,
critérios económicos para cobertura dos seus créditos vencidos, baseados em
estimativas dos fluxos de caixa recebíveis incluindo os originados pelas eventuais
recuperações, avaliação de colaterais e avaliação e valorização de activos de forma
individual (Critério Económico adoptado nas contas do Grupo). Assim como provisão
prudencial para credito São, denominada provisão IBNR (Risco geral de credito)
conforme critérios definidos centralmente pelo Grupo. Ambas com base em critérios
IAS 39.
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Contas
Locais

Tipologia Provisões

Provisões Banco Portugal para credito vencido (Aviso 3/95)
Provisões Banco Portugal para cobrança duvidosa (Aviso 3/95)
Provisões Banco Portugal para Riscos Gerais de Credito (Aviso 3/95)
Provisões Economicas para credito Vencido (Regras Grupo)
Provisões IBNR - para credito São (Regras Grupo)

Contas Grupo

5.381.819,82
220.814,87
491.182,83
4.832.465,10
13.459.400,64

Total Contas Locais 6.093.817,52
Total Contas Grupo
18.291.865,74

2.4.4. Impostos diferidos
A Instituição reconheceu impostos diferidos activos no pressuposto da existência
de matéria colectável futura e tendo por base legislação fiscal em vigor ou já publicada
para aplicação futura. Eventuais alterações futuras na legislação fiscal podem
influenciar as quantias expressas nas demonstrações financeiras relativas a impostos
diferidos.
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3. Gestão de riscos
A actividade presente da Instituição encontra-se sujeita a um conjunto de riscos,
dos quais se destaca o risco de crédito, associado ao grau de incerteza sobre a
capacidade de cumprimento, por parte dos seus clientes, das obrigações assumidas nos
contratos de locação financeira, pelo que este risco é cuidadosamente gerido pela
Instituição.
Neste contexto, a Instituição definiu uma política de gestão de risco de crédito
rigorosa que se encontra sistematizada em manuais internos cobrindo os processos de
acompanhamento e recuperação dos créditos. No que se refere à concessão de créditos
esta deixou de acontecer durante o ano de 2010.
3.1. Risco de crédito
A Instituição assume exposição ao risco de crédito, ou seja, ao risco de
incumprimento efectivo por parte da contraparte. Mudanças significativas na economia
ou num determinado segmento em que esteja concentrado crédito concedido pela
Instituição, poderão resultar em perdas distintas das provisões evidenciadas à data do
balanço.
Assim sendo, a exposição ao risco de crédito é gerida pela análise é gerida pela
análise regular da capacidade de reembolso dos clientes ou potenciais clientes e pela
obtenção, sempre que possível, de colaterais e outras garantias.
Uma das principais preocupações da Instituição prende-se com a classificação de
risco associado à concessão de crédito a um cliente. Deste modo, qualquer risco de
crédito assumido pela Instituição deverá ser qualificado da forma mais objectiva
possível, e esta qualificação deve ser revista periodicamente.
A análise do risco associado à operação solicitada pelo cliente era efectuada
tendo em consideração os seguintes requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.

Classificação do cliente mediante a análise do seu historial de crédito, etc.;
Análise da capacidade de reembolso do cliente;
Análise dos valores das garantias prestadas;
A natureza dos bens locados e o seu valor no mercado secundário.

A política de crédito da Instituição está subordinada a um conjunto de regras
actualizadas de modo permanente no que respeita a risco, rendibilidade, informação,
eficiência e efectividade, de acordo com as quais são definidas os procedimentos
normais, não permitidos, exclusivos e reservados. A actividade de locação financeira é
considerada pelo grupo como área exclusiva.
A política global de risco resulta da conjugação da gestão do risco da Fortis Lease
Group com a própria política de gestão do crédito bancário do Fortis Bank, sendo a
gestão de risco da Instituição, à semelhança do que acontece com as outras subsidiárias
do grupo, supervisionadas pela política de gestão do risco do Fortis Lease Group, de
acordo com os standards previstos no Manual de Risco de Crédito da Instituição.
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A gestão corrente, acompanhamento, são da competência exclusiva do Fortis
Lease Group. Não obstante a atribuição de tal competência, o Fortis Bank colabora,
equanto entidade do Grupo, na relação comercial com alguns desses clientes comuns.
O grupo tem uma concepção estrita da actividade nuclear de locação financeira,
que não a entende como modalidade de emprestar e obter reembolso de dinheiro. A
actividade nuclear de locação financeira é entendida como serviço de disponibilização
de activos aos clientes, o que dá lugar, contrariamente à actividade de emprestar
dinheiro, uma situação muito específica proporcionada pela propriedade dos activos, no
que respeita à garantia de recuperação do crédito pela alienação dos mesmos.
O crédito concedido a clientes vence juros a taxas fixas e variáveis, indexadas à
Euribor do período de tempo correspondente à periodicidade das rendas de cada
contrato, sendo actualizadas de acordo com a mesma periodicidade.
A Instituição mantém, constantemente, uma monitorização dos respectivos níveis
de concentração de riscos num único devedor, ou conjunto de devedores.
Assim, a 31 de Dezembro de 2013, a Instituição apresentava os seguintes
indicadores, a este propósito:
•
•
•
•

Fundos próprios elegíveis para efeitos de Grandes Riscos: 35.082.672 €
Limite mínimo para classificação de exposição como Grande Risco: 3.508.267 €
Limite máximo de exposição a uma só entidade: 8.770.668 €
Limite máximo verificado a uma só entidade: 7.980.849 € .

Em termos de sector, e tendo por base a carteira de créditos a 31 de Dezembro de
2013 , a maior concentração verifica-se no sector de Promoção Imobiliária, com cerca
de 46 % do portfolio, seguido do sector Transportes e Logística , com cerca de 39% do
portfolio e de sector Industrial, com cerca de 12% portfolio.
De notar que nestas quatro classes existem, por um lado, algumas operações
imobiliárias que, apesar do peso relativo que mantêm no total do portfolio, encontramse garantidas por garantias acessórias reais e, por outro lado, ao nível de equipamentos,
nestes quatro sectores, encontramos os melhores índices de valorização em usado dos
equipamentos locados, o que concorre para uma exposição real a estes dois sectores
bem menor do que as evidenciadas pelos números acima apresentados.
Nenhum dos restantes sectores de actividade representa mais de 5% do portfolio
de crédito concedido.
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3.2. Risco de taxa de juro
Risco de taxa de juro é o risco de flutuação a que estão sujeitos os cash flows de
um instrumento financeiro, devido a alterações nas taxas de juro do mercado.
A análise e gestão do risco da taxa de juro desenvolvida pelas diversas entidades
constituintes da Fortis Lease encontram-se descritas no Master Policy Manual da Fortis
Lease Group.
O princípio genérico subjacente assenta no refinanciamento do capital em dívida
dos contratos de locação financeira através do recurso a fontes de financiamento de
natureza comparável e com a mesma duração. Desta forma, consegue assegurar a
neutralização de um eventual mismatching, bem como de uma exposição das margens
negociadas a possíveis variações nas taxas de juro de Mercado. Em concreto,
transacções contratadas com taxa de juro fixa foram refinanciadas logo que se verificou
a fixação da taxa de juro junto do cliente.
O acompanhamento da posição de risco da taxa de juro, bem como o controle dos
respectivos limites encontra-se assegurado, directamente, pelo Departamento de
Tesouraria da Fortis Lease Group, sob a responsabilidade directa da Direcção Financeira
da Fortis Lease Group.
Genericamente, a cobertura do portfolio é efectuada de uma forma global para
um conjunto de locações financeiras (macro hedge), por entidade e por divisa. Em
determinadas situações – para transacções muito específicas, ou para transacções
efectuadas em divisas externas – a Fortis Lease contratou um financiamento específico
que corresponda, exactamente, aos montantes contratados.
A informação necessária para a determinação das necessidades de financiamento
é extraída do Sistema de Informações. O método de trabalho utilizado consiste num
matching o mais perfeito possível entre os activos e os passivos relacionados, com o
objectivo de atingir uma posição, por entidade, próxima de zero.
Para uma análise mais correcta da tabela abaixo em que, aparentemente, existem
divergências em termos de matching há que tomar em conta que a Instituição
reinvestiu a totalidade dos seus Capitais Próprios no desenvolvimento da sua actividade
corrente, pelo que as diferenças entre os diferentes Activos e Passivos em cada um dos
prazos seleccionados correspondem à aplicação directa de Capital como funding de
operações de crédito.
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O quadro seguinte resume a exposição do Grupo ao risco de taxa de juro, em 31
de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012:
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3.3. Risco de Liquidez
O risco de liquidez está associado à probabilidade de ocorrerem perdas
decorrentes da incapacidade da Instituição cumprir com as suas obrigações financeiras
à medida que as mesmas se vencem e se tal é efectuado em condições razoáveis.
A análise dos activos e passivos, por grupos relevantes de maturidades baseados
nos períodos remanescentes, apresenta-se conforme segue:

Para uma análise mais correcta da tabela acima em que, aparentemente, existe
um gap de liquidez há que ter em conta que Recursos de outras instituições de crédito
são operações contratadas no âmbito de uma linha de crédito global junto BGL, S.A. (ExFortis Bank Luxemburgo). Esta linha global, renovada trimestralmente, tem maturidade
residual até um ano. É política do Grupo Fortis Bank organizar centralmente, na Bélgica
ou no Luxemburgo, o funding para as actividades de crédito das suas afiliadas. No caso
concreto, a Instituição tem o seu funding assegurado através de um acordo
estabelecido entre a sua casa-mãe, Fortis Lease Group e a respectiva casa-mãe, BGL.
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4. Justo valor dos activos e passivos financeiros
Os valores contabilísticos dos activos financeiros correspondem ao respectivo
justo valor:

As Disponibilidades em outras instituições de crédito são constituídas por
depósitos à ordem, sendo o justo valor idêntico ao valor por que se encontram
registadas, considerando que as taxas aplicáveis a estes activos são taxas de mercado.
O Crédito a clientes é constituído por contratos celebrados e é remunerado,
maioritariamente, a taxas variáveis, indexadas à Euribor do prazo correspondente ao
período de juros de cada contrato, que se aproximam das taxas em vigor no mercado
para este tipo de produto e para o risco inerente à carteira, pelo que o seu justo valor é
idêntico ao valor contabilístico. Todas as alterações verificadas no valor das rendas por
efeito de alteração nos indexantes das taxas de juro utilizadas não afectam os capitais
em dívida, afectando unicamente o montante de juros a liquidar.

Tanto os ‘Recursos de outras instituições de crédito’ como os ‘Outros passivos
subordinados’ são constituídos por contratos celebrados, respectivamente, com o BGL e
com a Fortis Lease Group e são remunerados, maioritariamente, a taxas variáveis,
indexadas à Euribor do prazo correspondente ao período de juros de cada
financiamento, pelo que o seu justo valor é idêntico ao valor contabilístico. Todas as
alterações verificadas no valor desses passivos por efeito de alteração dos indexantes
das taxas de juro utilizadas não afectam os capitais em dívida, afectando unicamente o
montante de juros a liquidar.
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5. Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais
O saldo desta rubrica é composto como segue:

6. Disponibilidades em outras instituições de crédito
Quanto à sua natureza, as Disponibilidades em outras Instituições de Crédito analisamse como segue:
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7. Crédito a clientes
Os valores apresentados constituem a exposição máxima ao risco de crédito, dado
não serem consideradas as garantias detidas ou outras melhorias da qualidade de
crédito.
A situação económica do mercado que se degradou durante o ano de 2013, assim
como a natural diminuição do portfolio explicam que apenas 0.1% da carteira de crédito
concedido a 31 de Dezembro de 2013 está classificado, de acordo com a respectiva
notação de rating interna, como investment grade. O modelo de rating utilizado pela
Instituição é comum a todo o Grupo Fortis.
Uma vez que a Instituição mantém a propriedade jurídica sobre os bens locados,
apenas se limita a obter, quando a natureza dos bens o justifique, avales pessoais, ou
cartas-conforto das casas-mãe dos seus clientes e garantias de recompras por parte de
fornecedores.
A Instituição, celebrou um único contrato de locação operacional cujo valor inicial
ascendia 340 000 € em Setembro de 2009 com um valor residual de 20%, o qual
alcançou o termo durante o ano de 2013.
Na esmagadora maioria dos contratos celebrados os valores residuais acordados
com os clientes são manifestamente inferiores aos valores de mercado futuros
estimados para os activos que lhes estão subjacentes. Há ainda um conjunto de
contratos com valores residuais mais elevados, cujo valor se aproximará bastante do
valor de mercado dos respectivos activos. Em todas estas situações i) a Instituição
beneficia de garantias expressas por parte de terceiras entidades em como adquirirão
esses equipamentos pelo valor do respectivo valor residual; ii) os clientes manifestaram
já, de forma inequívoca e irrevogável, o compromisso de, na data devida, exercerem a
opção de aquisição dos activos pelo respectivo valor residual.
As provisões por imparidade para crédito são analisadas como segue:

As provisões para imparidades aumentaram em cerca de 1M€. Este aumento está
centrado entrada em incumprimento de um único cliente (Grupo S.N.) e não num
aumento generalizado de clientes em incumprimento.

Adicionalmente, a Instituição tem 491.183 € em provisões para riscos gerais de
crédito (2012: 594.532€), as quais de acordo com as NCA são apresentadas no passivo
(ver nota 12).
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8. Outros activos tangíveis
O movimento ocorrido no ano de 2013 na rubrica de Outros activos tangíveis
apresenta-se como segue:

Esta rubrica reflexe o detalhe de um único contrato celebrado em regime de
Locação Operacional, pela sociedade, o qual terminou durante o corrente ano.
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9. Activos não correntes detidos para venda
Esta rubrica inclui os activos não correntes adquiridos até 31 de Dezembro de
2009 que foram objecto de locação financeira mas cuja operação foi descontinuada em
virtude de rescisão do contrato de locação financeira. O valor registado nesta rubrica é
aquele que se espera receber pelo activo numa futura transacção.

Neste caso a valor adicionado durante o exercício de 2013, deve-se a um activo
imobiliário.
10. Activos por impostos diferidos
Os impostos diferidos são calculados, no que respeita a prejuízos fiscais sobre
outras diferenças temporárias usando uma taxa efectiva de 25%. Os saldos e principais
variações ocorridas no ano de 2013 nestas rubricas decompõem-se como segue:

Em 31 de Dezembro de 2013, a rubrica Impostos diferidos por diferenças
temporárias, de 122.797 € (2012: 351.528 €) , reportava-se exclusivamente ás provisões
não aceites como custo fiscal ( provisões para riscos gerais de crédito ) .
Em relação á rubrica Impostos diferidos por prejuízos fiscais, os mesmos podem
ser usados, genericamente falando da seguinte forma;

Ano em que
são
gerados os
prejuízos
fiscais

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2009
PF

2010
PF
PF

2011
PF
PF
PF

2012
PF (1)
PF(1)
PF (1)
PF (1)

2013
PF (1)
PF (1)
PF (1)
PF (1)
PF (1)

2014
PF (2)
PF (2)
PF (2)
PF (2)
PF (2)
PF (2)

2015
PF

2016

2017

2018

2019

20(...)

2026

PF (2)
PF (2)
PF (2)

PF (2)
PF (2)
PF (2)

PF (2)
PF (2)

PF (2)

PF (2)

PF (2)

(2)

PF (2)
PF (2)
PF (2)
PF (2)
(1)
Dedução dos prejuízos fiscais limitada a 75% do lucro tributável
(2)
Dedução dos prejuízos fiscais limitada a 70% do lucro tributáve

O prejuízos fiscais reportáveis totalizam 6 413 959 €, relativos a resultados fiscais
reportados em 2010, 2011, 2012 e 2013. De de acordo com os valores apurados, com
base em exercícios previsionais (num horizonte de três anos) a entidade prevê vir a
gerar Lucros os quais permitem utilizar apenas 33% destes prejuízos, ou seja cerca de 2
099 680€.
Os activos por impostos diferidos associados a prejuízos fiscais acumulados foram
reconhecidos, considerando as expectativas de reversão firme das provisões
regulamentares e de geração de resultados tributáveis, em momentos e montantes
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adequados, pois considera a sociedade não vir a poder utilizar, em exercícios futuros, a
totalidade dos seus prejuízos acumulados.
Caso a entidade tivesse optado pela contabilização de impostos diferidos activos,
considerando uma dedução máxima de 70% e uma taxa de imposto de 23% (ao invés
de25%), o valor de imposto seria inferior em 63 210€.
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11. Outros activos
Esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica de Outros devedores contempla o valor da refacturação grupo a receber
pela entidade Fortis Lease na Roménia (onde tem um efectivo em regime de
expatriação). A variação entre exercícios justifica-se pela inexistência de facturação a
outra entidade do grupo (facto existente em 2012) pela partilha de efectivos.

12. Provisões
Os movimentos registados na rubrica de Provisões em 2013 foram os seguintes:

Os movimentos registados na rubrica de Provisões em 2012 foram os seguintes:

Esta rubrica, reflecte o decréscimo da carteira de créditos da Sociedade, similar (em
montante, ao exercício anterior.
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13. Recursos de outras instituições de crédito
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2013 a taxa de juro máxima e mínima, para Recursos de
outras instituições de crédito é de 4,16% (2012: 4,16%) e de 0,13% (2011: 0,11%),
respectivamente.
Globalmente a diminuição do montante de Recursos a Instituições de Credito, é o
reflexo imediato da diminuição da carteira de créditos.

14. Passivos por impostos correntes
Esta rubrica analisa-se como segue:

O imposto registado em 2013 refere-se a; tributações autónomas pois a entidade
apresentará um prejuízo fiscal, e na rubrica de impostos pagos valores pagos ao estado
resultante da Inspecção Fiscal a que a Instituição foi sujeita durante o ano de 2013
(referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011).
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15. Outros passivos subordinados
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Esta rubrica respeita aos seguintes empréstimos obtido junto do BNP paribas
Leasing Solutions SA (Luxemburgo):
Passivos subordinados em 31 de Dezembro de 2013:

Passivos subordinados em 31 de Dezembro de 2012:
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16. Outros passivos
Esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica de Credores e outros Recursos regista duas variações principais:
- SECTOR Publico e Administrativo, relacionado com o aumento no apuramento
de IVA a pagar, que se justifica por algumas vendas efectuadas durante o mês de
Novembro de 2013 e a rescisão antecipada de um contracto em Dezembro 2013.
- Outros Credores, apresentam um aumento relacionado com a refacturação
interna entre instituições ( BNP Paribas Leasing Solutions e Fortis Lease IFIC S.A.)
A rubrica de Encargos a Pagar regista como principais variações:
- Gastos com pessoal, a redução na rubrica deve-se ao facto de a entidade ter
deixado de ter efectivos em 2013.
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17. Capital
O capital social, integralmente subscrito e realizado, está representado em 31 de
Dezembro de 2013 por dois milhões e cem acções ordinárias com um valor nominal de
dez euros cada. As acções, sob a forma escritural e nominativas, encontram-se
registadas junto da própria Instituição.

O resultado líquido do ano de 2013 será transferido na integra para a rubrica de
resultados transitados a aguardar a aprovação de contas em Assembleia Geral.

18. Rubricas extra-patrimoniais

O montante de garantias recebidas acompanha o credito garantido que sofreu
igualmente um decréscimo proporcional.
Em relação às linhas de crédito irrevogáveis a variação justifica-se pelo facto de se
tratar de um pré-financiamento, onde o valor contabilizado em extrapatrimonial até
Maio de 2013 estava relacionado com o “plafond“ que restava para a finalização da
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obra a que dizia respeito este financiamento , visto que a obra foi concluída o valor em
extrapatrimonial foi saldado.

19. Margem financeira
A margem financeira apresenta a seguinte decomposição:

A margem financeira apresentou um decréscimo de 54% face ao ano
anterior justificada por:
Redução na carteira de crédito liquida em 15% face ao ano anterior, fruto de
não existir nova produção desde 2009.
Decréscimo nos juros de crédito na ordem dos 51% , redução esta
relacionada com o facto dos contractos da instituição estarem maioritariamente
indexados á taxa Euribor, acompanhados por um decréscimo do custo de
refinanciamento na ordem dos 47%.
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20. Comissões líquidas
Esta rubrica tem a seguinte composição:

A variação nesta rubrica deve-se ao facto de em 2012 ter-se contabilizado nesta
rubrica cerca de 30K€ relacionados com diferenças no processo de migração que
ocorreu em 2010/2011, no ano de 2013 esta rubrica apenas faz reflexo a uma comissão
trimestral recebida pela instituição.

21. Outros resultados de exploração

Esta rubrica tem a seguinte composição:

A variação nesta rubrica deve-se a :
Outros Ganhos e rendimentos operacionais houve um decréscimo de 49.8%
devido inexistência em 2013 de refacturação á entidade BNP Paribas Lease Group
(2012; 180K€), pela partilha de efectivos.
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Outros Encargos e Gastos Operacionais, o decréscimo nesta rubrica de 76%
justifica-se pelo facto de em 2012 a Instituição ter tido uma menos valia da venda de
um equipamento recuperado da valor significativo (cerca de 1.3 M€).
22. Custos com pessoal
Esta rubrica tem a seguinte composição:

De referir que a Instituição deixou de ter efectivo em 2013. Sendo os valores
desta rubrica referentes a custos do mês de Janeiro com a saída de um colaborador.

Durante os exercícios de 2013 e 2012, o número médio de empregados e
administradores executivos ao serviço da Instituição apresenta-se como segue:

Os Administradores executivos (dois) da entidade encontram-se no efectivo
outras entidade do grupo.
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23. Gastos gerais administrativos
Esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica de gastos gerais apresenta como principais variações:
Outros Serviços de terceiros , a variação deve-se ao facto de em 2012 ter existido um
custo associado directamente á manutenção de um equipamento recuperado (Avião) ,
tendo este sido vendido durante o exercício de 2012 .
Despesas judiciais, que reflecte o incremento de despesas de advogados
relacionadas com processos de recuperação judicial de créditos duvidosos.
Corporate Fees, reflecte o aumento da refacturação de custos, feito pela casa mãe a
título de prestação de serviços especializados.
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24. Impostos correntes

Uma vez que a Instituição apresenta prejuízos fiscais de exercícios anteriores e
matéria colectável negativa, o imposto corrente a pagar resulta apenas da tributação
autónoma.

25. Caixa e equivalentes de caixa
Para efeitos de apresentação da demonstração de fluxos de caixa, caixa e
equivalentes de caixa compreendem os seguintes saldos:
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26. Saldos e transacções com partes relacionadas
Em 31 de Dezembro de 2013 os activos, passivos, resultados e extra-patrimoniais
da Instituição relativos a entidades relacionadas são os seguintes:
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Em 31 de Dezembro de 2012 os activos, passivos, resultados e extra-patrimoniais da
Instituição relativos a entidades relacionadas são os seguintes:
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27. Gestão de capital
Tendo em conta que por gestão de capital se compreende um conceito de maior
amplitude que o da rubrica de “capital próprio” que figura no balanço, a Instituição
estabelece os seguintes objectivos quanto a esta matéria:
•
Cumprir para com os requisitos de capital definidos pelo regulador do sector onde
a Instituição opera;
•
Assegurar que a capacidade de continuidade da Instituição é continuamente tida
em consideração de modo a que continue a ser dado retorno de investimento e
benefícios aos accionistas; e
•
Manter uma sólida base de capital que apoie o desenvolvimento da sua
actividade.
A adequação de capital e a utilização de capital regulamentar são monitorizados
diariamente pela gestão da Entidade através de aplicação de técnicas, suportadas por
orientações do Comité de Basileia e por directivas comunitárias, e implementadas pelo
Banco de Portugal enquanto entidade supervisora. A informação exigida é enviada ao
Banco de Portugal numa base trimestral.
O Banco de Portugal exige que cada instituição: (a) detenha um nível mínimo de
capital regulamentar no valor de 10 milhões de euros, e (b) mantenha um rácio de
adequação de capital (proporção do total de capital regulamentar face ao total dos
activos ponderados pelo risco) igual ou superior ao limite de 8% aprovado
internacionalmente.
O capital regulamentar do Banco é dividido em dois limites:
•
Fundos próprios de base (“Tier 1”): capital social, resultados transitados e reservas
criadas por incorporação de resultados transitados; e
•
Fundos próprios complementares (“Tier 2”): empréstimos subordinados elegíveis.
Os activos ponderados pelo risco são mensurados em função da natureza – e
reflectindo uma estimativa dos riscos de crédito, mercado e outros riscos associados –
de cada activo e contraparte, tendo em consideração as garantias e colaterais elegíveis.
Esta abordagem é adoptada de modo similar para efeitos de exposição em elementos
extra-patrimoniais, com alguns ajustamentos de modo a reflectir a natureza
contingente das perdas potenciais.
O quadro abaixo apresenta a composição do capital regulamentar e dos rácios da
Instituição para os exercícios findos em 2012 e 2011. Durante estes dois anos, a
Instituição cumpriu com todos os requisitos de capital estabelecidos externamente e
aos quais se encontra sujeita.
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O Rácio de Solvabilidade da entidade apresenta níveis elevados, tendo mantido os
níveis de 2012, sendo que a variação percentual existente justifica-se pela normal
diminuição nos activos ponderados pelo risco visto que a instituição encontra-se em
run-off da sua carteira de créditos.

Lisboa, 21 de Março de 2014
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Adopção das Recomendações do Financial Stability Forum (FSF) e do Committee of
European Banking Supervisors (CEBS) relativas à Transparência da Informação e à
Valorização dos Activos
O Banco de Portugal, através das Cartas Circular nº 46/08/DSDBR e nº
97/08/DSBDR, de 15 de Julho e 3 de Dezembro, respectivamente, adoptou as
recomendações do Financial Stability Forum (FSF) e do Commitee of European Banking
Supervisors (CEBS) sobre a publicação de um conjunto de informações tendo em vista
um melhor conhecimento da situação financeira das instituições financeiras em geral, e
dos bancos em particular.
A informação deste Anexo tem como objectivo cumprir com os requisitos exigidos
de divulgação.
I. Modelo de negócio
1. Descrição do modelo de negócio
A descrição da estratégia e do modelo de negócio da Fortis Lease Portugal,
Instituição Financeira de Crédito, SA (“Sociedade”) é apresentada no respectivo
Relatório do Conselho de Administração, o qual é parte integrante do Relatório e Contas
2013.
2., 3., 4., e 5. Actividades desenvolvidas e contribuição para o negócio
No corpo do Relatório do Conselho de Administração apresenta-se informação
acerca da estratégia e objectivos das áreas de negócio da Sociedade e sua evolução.

II. Riscos e gestão dos riscos
6. e 7. Descrição e natureza dos riscos incorridos
O Relatório do Conselho de Administração e as Demonstrações Financeiras (vejase Nota 3. Gestão de Riscos) apresentam uma descrição de como a Função de Gestão
dos Riscos se encontra organizada no seio da Sociedade, assim como informação que
permite ao mercado obter a percepção sobre os riscos incorridos pela Sociedade e
mecanismos de gestão para a sua monitorização e controlo.
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III. Impacto do período de turbulência financeira nos resultados
8. Descrição qualitativa e quantitativa dos resultados
Os principais impactos provocados pelo actual período de instabilidade financeira
são descritos no Relatório de Gestão.
Foi adoptada uma descrição qualitativa atendendo a que se nos afigura
desproporcionado e não quantificável a mensuração dos efeitos relacionados apenas
com a turbulência financeira atendendo a que foi acompanhada por fortes
perturbações no mercado das matérias-primas e do preço do petróleo com reflexos em
vários domínios da economia nacional e internacional.
9. e 10. Desagregação dos “write-downs”
O Grupo não está exposto a produtos e instrumentos afectados pelo período de
turbulência, nomeadamente commercial mortgage-backed securities, residential
mortgage-backed securities, colateralised debt obligations e asset backed securities.
11. e 12. Descrição e natureza dos riscos incorridos
Não aplicável.
13. Influência da turbulência financeira na cotação das acções do Grupo
Não aplicável.

14. Risco de perda máxima
O Fortis Lease Portugal desenvolve uma única área de negócio – locação
financeira, no segmento de Banca Comercial. Neste âmbito, a exposição, máxima em
termos de risco de crédito resume-se essencialmente à carteira de crédito a clientes,
sendo residual para outro tipo de activos e elementos extrapatrimoniais, sendo o risco
de crédito considerado pela Instituição como elevado dado que a sua actividade
depende unicamente da sua carteira de clientes e, consequentemente, do grau de
cumprimento destes.
Um outro factor relevante depreende-se com o facto de a sociedade não ter nova
produção desde 2009 e por esse facto o risco estar mais concentrado sobre uma
carteira em decréscimo.
Face à actual conjuntura de crescimento do crédito com incumprimento devido á
crise económica que se tem vivido, a Instituição tem em consideração uma análise
hipotética de aumento do total da carteira de crédito vencido da Fortis Lease Portugal,
mantendo o total da carteira de crédito a clientes inalterável. O objectivo da realização
desta análise é avaliar o impacto de uma potencial deterioração da qualidade da
carteira de crédito concedido a clientes, traduzido no aumento do crédito vencido da
carteira à data referência.
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Uma vez que o histórico de incumprimento na carteira de crédito da Fortis Lease
Portugal não é suficientemente representativo, assumiu-se, no pior cenário (cenário
bastante pessimista), um aumento do crédito vencido em 15% e por conseguinte um
aumento global das provisões decorrente da aplicação das taxas médias de
provisionamento da carteira à data de referência, considerando igualmente um
envelhecimento de toda a carteira de créditos vencidos num período de seis meses,
tendo em consideração as taxas de provisão previstas no Aviso nº 3/95 do Banco de
Portugal para cada classe de risco.
O impacto nos resultados líquidos, da hipótese acima descrita, acende a -31% o
que é considerado material, visto que apresenta uma diminuição deste em cerca de 700
milhares de euros. No entanto e por se ter considerado esta hipótese extremamente
pessimista, pois numa carteira em declino não é espectável um agravamento
generalizado, não foi considerada medida correctiva.
O impacto resultaria num rácio de solvabilidade de 46%, não colocando em
questão o limiar de solvabilidade de 8%, visto a Fortis Lease Portugal ter um elevado
excesso de fundos próprios. Desta forma, conclui-se que esta deterioração não
comprometeria os mínimos de solvabilidade da Instituição e consequentemente a sua
continuidade.

15. Responsabilidades do Grupo emitidas e resultados
Na nota 3 das demonstrações financeiras faz-se a divulgação sobre o impacto nos
resultados decorrentes da reavaliação da dívida emitida.

IV. Níveis e tipos das exposições afectadas pelo período de turbulência
16. Valor nominal e justo valor das exposições
Na nota 4 das demonstrações financeiras apresentam-se os activos e passivos
financeiros evidenciando o valor de balanço e o respectivo justo valor.
17. Mitigantes do risco de crédito
Não aplicável.
18. Informação sobre as exposições do Grupo
Não aplicável.
19. Movimentos nas exposições entre períodos
Não aplicável.
20. Exposições que não tenham sido consolidadas
Não aplicável.
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21. Exposição a seguradoras e qualidade dos activos segurados
Não aplicável.

V. Políticas contabilísticas e métodos de valorização
22. Produtos estruturados
Estas situações estão desenvolvidas nas políticas contabilísticas constantes das
notas anexas às demonstrações financeiras.
23. Special Purpose Entities (SPE) e consolidação
Não aplicável.
24. e 25. Justo valor dos instrumentos financeiros
Veja-se o ponto 16 do presente Anexo.
Nas políticas contabilísticas referem-se a condições de utilização da opção do justo valor,
bem como as técnicas utilizadas para a valorização dos instrumentos financeiros.

VI. Outros aspectos relevantes na divulgação
26. Descrição das políticas e princípios de divulgação
A política de divulgação de informação de natureza contabilística e financeira da
Sociedade visa dar satisfação a todos os requisitos de natureza regulamentar, sejam
eles ditados pelas normas contabilísticas ou pelas entidades de supervisão e de
regulação do mercado.
Adicionalmente, procura alinhar as suas divulgações pelas melhores práticas do
mercado atendendo, por um lado, à relação de custo/benefício na captação da
informação relevante e, por outro, dos benefícios que a mesma poderia proporcionar
aos diversos utilizadores.
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