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A – INTRODUÇÃO 
 
ACCIONISTAS 
 
Em 1997, foi criada a COFINOGA (Portugal), SGPS, S.A. a partir das participações 
que o Grupo Laser Cofinoga (França) detinha em Portugal. 
 
A 29 de Maio de 2009, o Banco Cetelem, S.A. adquiriu uma participação equivalente a 
100% do capital social da Cofinoga (Portugal), SGPS, S.A.. 
 
Em 31 de Dezembro de 2009, a estrutura accionista é a seguinte: 
 
BANCO CETELEM, S.A 100.00% 

 
 

PARTICIPAÇÕES DETIDAS PELA COFINOGA SGPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ORGÃOS SOCIAIS 
 

Assembleia Geral  
Presidente da Mesa    Catherine Olivier 
Primeiro Secretário     Maria Leonor Loureiro Pimenta Santos 
 
Conselho de Administração  
Presidente  Susana Godinho 
Vogal Miguel Cabaça 
Vogal  Annick Verdier 

 
Fiscal Único  

Efectivo  
 PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda 

Representada por António Alberto Henriques Assis ou por José 
Manuel Henriques Bernardo  
 
Suplente  
Jorge Manuel Santos Costa 
 

Secretário Geral  
Efectivo  Maria Leonor Loureiro Pimenta Santos 
Suplente Raquel Sofia Ruas Abrantes Ribeiro Couto Meneres 

 
  
O objecto da COFINOGA PORTUGAL SGPS é o de uma holding, detentora de participações. 

COFINOGA PORTUGAL, SGPS
CAP. PRÓPRIOS
61.641 M EUROS

CREDIFIN BCC, SA 
100%

CAP. PRÓPRIOS
83.883 M EUROS

FIDEPLUS, LDA
100%

CAP. PRÓPRIOS
(5.0) M EUROS
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B – RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
SENHORES ACCIONISTAS: 
 
No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de 
Administração apresentar o Relatório de Gestão da actividade da Cofinoga Portugal – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, as Demonstrações Financeiras bem 
como a Proposta de Aplicação de Resultados referentes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009. 
 
 
ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
Durante o ano de 2009 sentiram-se de forma efectiva os efeitos da crise económica 
que ainda abala o Mundo e que teve o seu início no ano precedente. De facto, o 
quadro recessivo no final de 2008 era tal que levou à adopção generalizada de 
medidas de estímulo monetário, orçamental e de apoio ao sistema financeiro com o 
objectivo de repor os níveis de confiança dos agentes económicos e de reduzir a sua 
aversão ao risco. Com estas medidas pretendia-se limitar a contracção da actividade 
económica, evitar uma espiral de efeitos sistémicos nefastos para a economia mundial 
e criar condições para dar inicio a um período de recuperação que se começou a 
sentir no segundo semestre do ano. Ainda assim, estima-se que o PIB português 
tenha decrescido 2.9% em 2009, apresentando um melhor desempenho que o 
estimado para a Área do Euro (-4.0%).  
 
Esta evolução negativa do PIB é o resultado da redução das exportações e do 
investimento e de uma contracção significativa do consumo privado, especialmente da 
componente de bens duradouros. Por outro lado, apesar da redução significativa das 
taxas de juro, assistimos a um forte aumento das restrições nas condições de 
atribuição de novo crédito por parte dos bancos e a um aumento dos prémios de risco 
exigidos, fruto do aumento generalizado dos níveis de incumprimento. Contudo, 
devemos realçar que a economia portuguesa apresentou alguns factores de robustez, 
tais como a ausência da sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário e a 
manutenção de uma situação relativamente favorável do sistema bancário português 
no quadro europeu. 
 
Para 2010 prevê-se que se acentue a recuperação da economia portuguesa, em 
consequência da progressiva dissipação da crise financeira nos mercados 
internacionais, que terá como efeito o aumento da procura externa e a melhoria das 
condições de financiamento tanto das empresas como das famílias. Desta forma, 
prevê-se que o crescimento do produto interno ascenda a 0.3%, abaixo do que é 
esperado para a Zona Euro (+0.7%). Este crescimento limitado poderá explicar-se por 
um conjunto de fragilidades de natureza estrutural, tais como o crescimento limitado 
da produtividade dos factores e o baixo contributo do factor trabalho para o 
crescimento, decorrente do aumento do desemprego estrutural, que persistirá, fruto da 
baixa mobilidade no mercado de trabalho e do fraco dinamismo da procura. 
 
Tal como referido anteriormente, uma das consequências da crise económica foi a 
redução do consumo privado, principalmente na componente dos bens duradouros, 
sendo este dado reforçado pela quebra acentuada nas vendas de veículos ligeiros. De 
facto, em Portugal, durante 2009, venderam-se cerca de 200.000 veículos ligeiros, 
representando uma quebra na ordem dos 26% face ao ano transacto. 
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Para 2010, as previsões apontam para uma tendência de crescimento nulo nas 
vendas de veículos ligeiros, que se poderá justificar quer pela redução dos incentivos 
fiscais associados ao abate de veículos, quer pelo contexto económico ainda bastante 
incerto. 
 
Em 2009, a taxa média anual do IHPC (Índice Harmonizado de Preços no 
Consumidor) deverá ter descido 0,9%, após um aumento de 2,7% em 2008. Esta 
evolução terá sido largamente influenciada pela descida acentuada do deflactor das 
importações, reflexo da diminuição do preço do petróleo e das matérias-primas não 
energéticas, num cenário de forte redução da procura a nível global. Por outro lado, o 
crescimento dos custos unitários do trabalho foi acomodado pelo esmagamento das 
margens de lucro, num cenário de quebra da procura interna. 
 
As actuais projecções apontam para uma taxa de inflação em 2010 de cerca de 0,7% 
sustentada pelo aumento do preço do petróleo, pelo aumento do deflactor das 
importações de bens não energéticos e por um crescimento moderado dos custos 
unitários do mercado de trabalho. 
 
O consumo privado registou, em 2009, uma quebra acentuada, de cerca de 0,9%, 
contrariando uma tendência de crescimento de cerca de 1,5% no último ano. Para esta 
evolução contribuiu o fraco crescimento do consumo dos bens não duradouros e a 
forte contracção no consumo dos bens duradouros. De facto, apesar do aumento do 
rendimento disponível, justificado pela descida nas taxas de juro e pelo aumento das 
transferências para as famílias, o aumento do desemprego, o clima de incerteza e a 
manutenção de condições restritivas na atribuição de crédito poderão ter induzido o 
adiamento das despesas de consumo por parte das famílias. 
 
O crescimento do consumo privado deverá situar-se em cerca de 1,0% no ano de 
2010, motivado, principalmente, pelo comportamento do consumo de bens 
duradouros, que deverá acompanhar a tendência esperada de recuperação da 
economia. Apesar das expectativas da manutenção da situação desfavorável no 
mercado de trabalho e da subida das taxas de juro, o crescimento do consumo deverá 
ser superior ao do rendimento disponível, implicando uma redução da taxa de 
poupança em 2010. 
 
Em consequência da crise iniciada no ano anterior, registou-se em 2009 um aumento 
generalizado do desemprego fruto da quebra da procura a nível global e do contexto 
de grande incerteza vivido durante o ano. Desta forma, estima-se que a taxa de 
desemprego se tenha situado nos 10,3% a Dezembro de 2009, verificando-se um forte 
aumento relativamente a 2008, ano em que este valor se situou nos 7,7%. Na Zona 
Euro assistimos a um aumento desta taxa para 9.9%, sendo que em 2008 este valor 
foi de 7,5%.   
 
O actual contexto económico de grande incerteza e as condições prevalecentes no 
mercado de trabalho levam a que as previsões para 2010 sejam pessimistas quanto à 
evolução da taxa de desemprego prevendo-se que esta continue a aumentar, embora 
a um ritmo inferior ao registado em 2009.  
 
Desde finais de 2008 que o BCE levou a cabo uma politica de cortes sucessivos na 
taxa directora para, por um lado, atenuar os efeitos da crise e, por outro lado, reanimar 
a economia europeia. Podemos ver que a taxa de referência se situava nos 2,5%, em 
Dezembro de 2008 e que a descida acentuada desta taxa só terminou em Maio, altura 
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em que se fixou nos 1,0%, permanecendo a partir daí constante até ao final do ano de 
2009. 
 
A evolução das condições de financiamento ao longo de 2010 reflectirá, por um lado, a 
expectativa da subida das taxas de juro do mercado monetário, ainda que para valores 
inferiores aos registados em 2008, assim como uma diminuição dos prémios de risco 
neste mercado, num quadro de gradual atenuação da instabilidade nos mercados 
financeiros.  
 
ENQUADRAMENTO SECTORIAL 
 
Os empréstimos de instituições de crédito a particulares registaram ao longo do ano 
uma quebra no seu ritmo de crescimento, terminando o ano de 2009 a crescer 2% 
face a Dezembro de 2008, por comparação com os 5% registados um ano antes. O 
recurso ao crédito junto dos bancos destina-se maioritariamente ao financiamento da 
compra de habitação, representando este cerca de 78% do total de crédito concedido 
a particulares.  
 
Ao longo de 2009, o segmento destinado à aquisição de habitação foi perdendo 
dinamismo, registando, no final do ano, uma carteira de créditos de pouco mais de 3% 
da registada um ano antes.  
 
O saldo de final de exercício dos empréstimos concedidos pelas instituições de crédito 
para consumo apresentou uma desaceleração face ao registado em 2008, registando-
se um crescimento de cerca de 4%, em comparação com os 12% do ano anterior. 
 
De acordo com dados fornecidos pela ASFAC, associação representativa do crédito 
especializado, o montante de novos créditos ao consumo concedidos a particulares 
pela globalidade das associadas diminuiu cerca de 25% face a 2008, tendo o sector 
automóvel incluindo a actividade Leasing e ALD diminuído 18%, o sector do Lar 
diminuído cerca de 24%, os restantes créditos clássicos (onde se enquadra o crédito 
pessoal), excluído o crédito hipotecário, diminuído 47% e o crédito Revolving 
diminuído 38%. 
 
Em termos consolidados (Bancos, SFAC’s e IFIC’s), o mercado do crédito ao consumo 
cresceu cerca de 4% em 2009 (contra 10% em 2008), atingindo um valor total 
estimado em cerca de 21,5 mil milhões de euros. 
 
Com base nestes dados, verificou-se que a quota de mercado do Credifin no ano de 
2009 se situou em torno dos 2.8% do total do mercado. 
 
ACTIVIDADE DO CREDIFIN 
 

O Modelo de Negócio 
 
A organização do modelo de negócio seguida em 2009 manteve, no essencial, a 
estrutura de banco de crédito especializado. 

 
Sendo um banco especializado na concessão de crédito ao consumo, dispõe de uma 
oferta global que permite satisfazer cada uma das necessidades dos seus clientes, 
das quais se destaca: 

• Crédito Automóvel 



Relatório e Contas de 2009  

                                                                     
Cofinoga Portugal S.G.P.S., SA                                                          Pag.  8
   

• Leasing Automóvel 
• Aluguer Financeiro 
• Crédito no Ponto de Venda (CPV) 
• Crédito Pessoal Revolving (CPR) 
• Cartão Privativo 
• Fidelização 

 
A actividade do Credifin desenvolveu-se em torno de quatro eixos estratégicos 
considerados como essenciais para o futuro: 

 
• Desenvolvimento no mercado automóvel, tendo como objectivo a assinatura de 

novos acordos de parceria; 
• Consolidação das parcerias no mercado do crédito no ponto de venda; 
• Desenvolvimento do cartão privativo e/ou fidelização com a assinatura de 

novas parcerias no mundo da grande distribuição; 
• Desenvolvimento do Cross-Selling e Up-Selling dos ficheiros internos. 

 

Valor Contrib. Valor Contrib. Valor  % 

 - Automóvel 9.589 5,7% 9.692 4,4% -103 -1,1%

 - Crédito Clássico 64.589 38,5% 80.932 36,5% -16.343 -20,2%

 - Cartão Privativo 91.055 54,3% 124.077 56,0% -33.022 -26,6%

 - Crédito Pessoal 2.323 1,4% 6.729 3,0% -4.406 -65,5%

TOTAL 167.556 100,0% 221.430 100,0% -53.874 -24,3%

Valor Contrib. Valor Contrib. Valor  % 

 - Automóvel 31.107 5,0% 33.185 5,7% -2.078 -6,3%

 - Crédito Clássico 79.932 12,7% 97.711 16,8% -17.779 -18,2%

 - Cartão Privativo 455.640 72,7% 388.089 66,5% 67.551 17,4%

 - Crédito Pessoal 60.344 9,6% 64.217 11,0% -3.873 -6,0%

TOTAL 627.023 100,0% 583.202 100,0% 43.821 7,5%

Valor Contrib. Valor Contrib. Valor  % 

 - Automóvel 133,7 35,3% 145,4 34,8% -11,7 -8,1%

 - Crédito Clássico 37,2 9,8% 53,9 12,9% -16,7 -30,9%

 - Cartão Privativo 156,5 41,3% 141,8 33,9% 14,7 10,3%

 - Crédito Pessoal 51,4 13,6% 76,8 18,4% -25,4 -33,1%

TOTAL 378,8 100,0% 417,9 100,0% -39,1 -9,4%

CLIENTES CRIADOS

2009 2008 Variação

PRODUÇÃO (Milhões de Euros)

2009 2008 Variação

CLIENTES EM CARTEIRA

2009 2008 Variação
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Actividade Comercial Auto 
 
O Credifin continua a apostar nesta área de negócio, no canal "fornecedor", 
proporcionando uma oferta alargada de produtos e serviços, bem como num forte 
apoio comercial junto dos pontos de venda, de forma a fidelizar e acrescentar valor 
aos nossos parceiros. 
 
No que se refere a volumes de produção, a actividade Automóvel do Credifin diminuiu 
8% relativamente a 2008, redução que foi bastante inferior à redução do mercado de 
veículos ligeiros (-26%/2008). 
No entanto, constata-se que o decréscimo do crédito concedido a particulares, neste 
sector, pelas associadas da ASFAC, foi inferior ao decréscimo do mercado: -13% no 
global. 
 
A actividade automóvel representou 35% do total de novo crédito concedido pelo 
banco em 2009 e 60% do total do crédito em carteira. 
 
A repartição entre viaturas novas e usadas manteve-se praticamente idêntica a 2008, 
isto é, 60% do total de financiamentos foram contratos de viaturas novas e 40% de 
viaturas usadas. 
Continuou também a verificar-se uma diminuição do peso do leasing e do ald e um 
aumento do peso do crédito clássico. 
 
     Actividade Comercial no Ponto de Venda 

 
O financiamento de bens de consumo através do Crédito Clássico representou cerca 
de 10% do total da produção do Credifin em 2009. O capital financiado foi de 37,2 
milhões de euros, contra 53,9 milhões no ano anterior, o que representou uma 
diminuição de 31% face a 2008. 
 
Este decréscimo ficou a dever-se, essencialmente, à canalização de uma parte da 
produção de crédito clássico para dentro do cartão. 
 
Relativamente à actividade de cartão privativo, a sua contribuição para o negócio 
global do Credifin foi de 156,5 milhões de euros, representando 41% do volume total 
de produção. Comparativamente a 2008, esta actividade cresceu 10% fruto da 
consolidação das parcerias estratégicas existentes e da dinamização em torno deste 
tipo de crédito ao longo de 2009, em detrimento do crédito clássico. 
 

Actividade Comercial Crédito Pessoal  
 

Relativamente ao crédito pessoal, o volume de novo crédito concedido ao longo de 
2009 foi de 51,4 milhões de euros, correspondendo a uma diminuição de 33% quando 
comparado com 2008. 
 
Esta evolução deve-se a uma focalização sobre a exploração da carteira de clientes 
existente e a uma diminuição da aquisição directa de novos clientes. 
 
De facto, já no decorrer do exercício de 2008, verificou-se um desinvestimento total na 
actividade de aquisição directa de clientes através da marca “Mediatis” e na actividade 
de consolidação de créditos, eliminando-se por completo a publicidade que lhe estava 
associada.  
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A nossa estratégia foi focalizada nas actividades de cross-selling sobre a carteira de 
clientes existente, através da oferta de produtos adequados às suas necessidades. 

 
Gestão do Risco de Crédito 

  
No final de 2009, o peso do crédito vencido representava 10.8% do total da carteira 
(contra 8.1% no final de 2008). Este aumento do crédito vencido é, não só, o resultado 
do contexto económico vivido, mas também da interrupção da política de abatimento 
de créditos totalmente provisionados por contrapartida de provisões (“Write-off”) com 
efeitos a partir de Agosto de 2009.  
 
O nível de cobertura do crédito vencido por provisões específicas para crédito vencido 
ascendeu a 85% (contra 79% em 2008).  
 
O crédito com incumprimento de acordo com a norma do Banco de Portugal (crédito 
vencido há mais de 90 dias + crédito de cobrança duvidosa reclassificado para crédito 
vencido) representa 11.4% do crédito total (contra 9.1% no final de 2008) e encontra-
se coberto a 79% por provisões específicas. Se a estas acrescentarmos a provisão 
para riscos gerais de crédito, a taxa de cobertura aumenta para 90%. 
 

Recursos Humanos 
 

O quadro de efectivos do Credifin no final de 2009 era constituído por 296 
colaboradores, dos quais cerca de 58% são do sexo feminino.  
 
A média etária é de 35 anos, repartindo-se pelos seguintes escalões etários: 
 

Pessoal por idades % Total 
19 – 25 6% 

26 – 30 23% 

31 – 35 31% 

36 – 40 22% 

> 40 17% 

 

Dada a conjuntura económica mundial que caracterizou o ano de 2009 e o contexto de 
contracção da economia nacional, que se repercutiu no nível de actividade das 
instituições de crédito, o Credifin teve que adaptar o número de efectivos aos novos 
volumes de concessão de crédito, o que se traduziu num decréscimo do número de 
efectivos de 6% face a Dezembro de 2008. 
 
Um projecto estruturante para a Empresa em geral e para a área de recursos 
humanos em particular, foi o da aquisição, em Maio de 2009, pelo Banco Cetelem, da 
Cofinoga (Portugal), SGPS, sociedade detentora da integralidade do capital do 
Credifin e a preparação da operação de fusão por incorporação destas entidades no 
Banco Cetelem, concretizada em final de Janeiro de 2010. 
 
Esta nova realidade levou à constituição de inúmeras equipas/grupos de trabalho, a 
ministrar formações e a criar eventos sociais, com o objectivo de uniformizar práticas, 
políticas e culturas.  
 
Realizaram-se cerca de 100 mobilidades funcionais e algumas geográficas, 
acompanhadas de perto pela Direcção de Recursos Humanos. 
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Lançou-se igualmente o programa ‘Personal Finance Management’, que traduz os 
compromissos de gestão de gestores e colaboradores e a cultura de gestão de 
recursos humanos da nova entidade, assente em 4 pilares chave: os compromissos 
recíprocos; os 3 comportamentos chave de gestão; a comunicação e o 
acompanhamento e medição. 

 
Gestão Financeira 
 

A actividade do Credifin continuou a desenvolver-se no sentido da cobertura dos 
principais riscos associados à actividade: 

 
• Risco de liquidez 
• Risco de taxa de juro 
• Adequação dos capitais próprios e alheios 
 

Relativamente ao risco de liquidez, desde a data da aquisição da Cofinoga, SGPS pelo 
Banco Cetelem, que a generalidade do refinanciamento da actividade do Credifin é 
obtido directamente junto do BNP Paribas, em França, cujos spreads aplicados já 
incluem uma margem de liquidez, atendendo a que a gestão do risco de liquidez é 
transferida para a esfera de competência exclusiva da casa-mãe. Para além do 
refinanciamento acima referido, existe, também, um financiamento obtido da Cofinoga, 
SGPS, SA, no montante de cerca de 31 milhões de euros.  
 
O risco de taxa de juro foi gerido de acordo com as normas do Grupo LaSer até à data 
da aquisição da Cofinoga, SGPS por parte do Banco Cetelem, realizada a 29 de Maio 
de 2009. Até essa data, os instrumentos utilizados para realizar esta cobertura eram 
essencialmente swaps de taxa de juro, tendo necessariamente em conta a maturidade 
do crédito concedido de cada produto, a sua vulnerabilidade relativamente a variações 
da Euribor, bem como o pricing de cada instrumento de cobertura no momento da 
negociação. 
 
Conforme já referido, desde a data da aquisição do Credifin pelo Banco Cetelem, que 
a generalidade do financiamento é obtido directamente junto do BNP Paribas Paris, a 
taxa fixa ou a taxa indexada, conforme o activo que lhe está subjacente. Deste facto 
resulta que o risco de taxa de juro máximo a incorrer pelo Banco será o resultante de 
eventuais diferenças de sobreposição entre a curva de amortização das necessidades 
de financiamento e a curva de amortização dos recursos.  
Em termos prudenciais, o Credifin está sujeito à supervisão do Banco de Portugal, que 
estabelece as regras que sobre esta matéria devem ser cumpridas pelas instituições 
sob a sua supervisão. Estas regras determinam um rácio mínimo de fundos próprios 
totais em relação aos requisitos exigidos pelos compromissos e riscos assumidos, que 
as instituições deverão cumprir. 
 
A 31.12.2009, o rácio de solvabilidade Tier I (igual ao rácio de solvabilidade total) do 
Credifin era de 12.5%, bastante acima do mínimo de 8% exigido legalmente, 
correspondente a um total de Fundos Próprios de Base (igual aos Fundos Próprios 
Totais) de 75 milhões de euros. 
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ACTIVIDADE DA FIDEPLUS – Prestação de Serviços Prom ocionais de 
Marketing e Fidelização, Lda. 

A actividade da empresa consiste na prestação de serviços nomeadamente acções 
promocionais e de marketing, intermediária em sistemas de fidelização, compra e 
venda de veículos de Aluguer de longa Duração. Contudo, à semelhança do exercício 
de 2008, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, esta sociedade não 
exerceu qualquer actividade. 

 
 
EVOLUÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COFINOGA 
(Portugal), SGPS, S.A. 

Como sociedade gestora de participações sociais, o seu objecto consiste na gestão de 
participações em outras sociedades como forma indirecta do exercício de actividades 
económicas e a prestação de serviços técnicos de administração e gestão. No entanto, 
e à semelhança de exercícios anteriores, durante o exercício de 2009 a Empresa não 
efectuou prestações de serviços, limitando-se a gerir a sua carteira de participações 
sociais, composta pela participação no Credifin – Banco de Crédito ao Consumo, S.A. e 
na Fideplus – Prestação de Serviços Promocionais de Marketing e Fidelização, Lda. 

Os proveitos registados durante o exercício de 2009 correspondem, 
fundamentalmente, aos juros obtidos nos financiamentos efectuados ao Credifin – 
Banco de Crédito ao Consumo, S.A.. Durante o exercício de 2009, estes juros 
ascenderam a 645.333 euros.  
 
Relativamente aos custos, salientamos os gastos gerais administrativos necessários 
ao desenvolvimento da actividade da Empresa. 
 
A empresa não tem funcionários e durante o exercício de 2009 não foram efectuados 
investimentos em activos tangíveis. 
 
  
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Em 29 de Maio de 2009, o Banco Cetelem em Portugal procedeu à aquisição da 
Cofinoga (Portugal), SGPS, S.A., entidade detentora de 100% do capital social e dos 
direitos de voto do Credifin – Banco de Crédito ao Consumo, S.A. e da Fideplus – 
Prestação de Serviços Promocionais de Marketing e Fidelização, Lda., com o objectivo 
de vir a criar uma única entidade, referência no mercado do crédito ao consumo em 
Portugal.  
 
A fusão entre as sociedades foi, entretanto, concretizada por escritura de 27 de 
Janeiro de 2010, através da qual o Banco Cetelem incorporou as entidades 
pertencentes ao universo Cofinoga em Portugal, dando assim origem à criação de um 
novo líder do mercado do crédito especializado. 
 
Em consequência da fusão, foi também alterada a denominação social da sociedade 
incorporante para “Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. ”. 
 
A operação de fusão reporta os seus efeitos a 1 de Janeiro de 2010, data a partir da 
qual as operações realizadas pelas sociedades incorporadas passam a ser 
consideradas como efectuadas por conta da sociedade incorporante. 



Relatório e Contas de 2009  

                                                                     
Cofinoga Portugal S.G.P.S., SA                                                          Pag.  13
   

 
O conjunto das duas entidades, Cetelem e Credifin, emprega à data de hoje cerca de 
700 colaboradores e representa uma carteira de créditos gerida de cerca de 1,4 mil 
milhões de euros.  
 
A nova entidade, que vai operar sob a marca comercial Cetelem, posicionar-se-á de 
forma equilibrada em todas as vertentes do crédito ao consumo: crédito nos locais de 
venda (distribuição e automóvel), crédito directo a particulares, crédito via Internet, 
cartões privativos de pagamento, cartões bancários e programas de fidelização, 
resultante da junção dos melhores produtos de cada um dos bancos, para cada um 
dos diferentes mercados onde actua.  
 
Os seus colaboradores estarão repartidos entre Lisboa e Porto, com o objectivo de 
desenvolver uma oferta de crédito a particulares em todo o território português. 
 
O aproveitamento da expertise de cada uma das empresas visa fazer com que a nova 
entidade se consolide como primeira escolha do consumidor em termos de crédito a 
particulares e na primeira escolha de parceiros ao nível do crédito no ponto de venda.  
 
A qualidade de serviço e o crédito responsável continuarão a ser os vectores de 
desenvolvimento da actividade. 

 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
De acordo com o Artigo 22º dos estatutos da Sociedade e da legislação aplicável, 
nomeadamente no número 1 do Artigo 97º do Decreto-Lei nº 298/92 de 31 de 
Dezembro, propomos: 

 
• Que o Resultado Líquido do Exercício de 2009, no montante de 427.183,37 

euros, seja aplicado como segue:  
 

1. Nos termos da legislação aplicável o montante de 42.718,34 euros, para 
reforço da Reserva Legal  e; 

2. O restante no montante de 384.465,03 euros, para Resultados Transitados . 
 
 
Porto, 2 de Março de 2010 
 
 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
1. Para efeitos e nos termos do disposto no número cinco do Artigo 447º do Código 
das Sociedades Comerciais e na ausência de qualquer comunicação feita nos termos 
do número sete do mesmo artigo por qualquer dos membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, não é do conhecimento do Conselho de 
Administração que, durante o exercício de 2009, qualquer membro do referido 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal tenha efectuado qualquer transacção - 
de aquisição, oneração ou cessação - de acções da Sociedade, pelo que, à data de 
encerramento do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, nenhum membro dos 
citados órgãos é titular de qualquer acção da Sociedade. 
 
 
2. Para efeitos e nos termos do disposto no número quatro do Artigo 448º do Código 
das Sociedades Comerciais, à data de encerramento do exercício de 2009, é a 
seguinte a posição accionista: 
 
 
 Accionistas com, pelo menos, metade do capital: 
  
  Titulares da referida fracção: 
 
    
  Banco Cetelem, S.A.    100.00%  
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C – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS 
 (Montantes expressos em Euros) 
 
 
 

31 de Dezembro
2008

Notas/ Valor antes de Provisões,
Quadros provisões, imparidade e Valor líquido Valor líquido
anexos imparidade e amortizações

amortizações
Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 0 0 0
Disponibilidades em outras instituições de crédito 24 286.845 286.845 421.051
Outros activos f inanceiros detidos para negociação 0 0 0
Outros activos f inanceiros ao justo valor através de resultados
Activos f inanceiros disponíveis para venda 0 0 0
Aplicações em instituições de crédito 0 0 0
Créditos a clientes 13 31.401.964 0 31.401.964 31.112.626
Investimentos detidos até à maturidade
Activos com acordo de recompra
Derivados de cobertura 0 0 0
Activos não correntes detidos para venda 0 0 0 0
Propriedades de investimento
Outros activos tangíveis 15 1.132 1.132 0 0
Activos intangíveis 16 599 599 0 0
Investimentos em f iliais, associadas e empreendimentos conjuntos 12 30.129.802 0 30.129.802 30.129.702
Activos por impostos correntes 17 63.171 63.171 0
Activos por impostos diferidos 17 83.207 83.207 82.283
Outros activos 18 128 128 2.137

Total de Activo 61.966.848 1.731 61.965.117 61.747.799

Passivo

Recursos de bancos centrais
Passivos f inanceiros detidos para negociação 0 0
Rcursos de outras instituições de crédito 0 0
Recursos de clientes e outros empréstimos 0 0
Responsabilidades representadas por títulos
Passivos f inanceiros associados a activos transferidos
Derivados de cobertura 0 0
Passivos não correntes detidos para venda
Provisões 14 313.990 310.500
Passivos por impostos correntes 17 0 119.175
Passivos por impostos diferidos 0 0
Instrumentos respresentativos de capital
Outros passivos subordinados
Outros passivos 18 9.754 103.934

Total de Passivo 323.744 533.609

Capital

Capital 19 28.800.000 28.800.000
Prémios de emissão 3.748.553 3.748.553
Outros instrumentos de capital 0 0
Reservas de reavaliação
Outras reservas e resultados transitados 20 28.665.637 27.595.919
(Acções próprias)
Resultado do exercício 427.183 1.069.718
(Dividendos antecipados)

Total de Capital 61.641.373 61.214.190

Total de Passivo e Capital 61.965.117 61.747.799

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO

31 de Dezembro
2009

COFINOGA PORTUGAL - S.G.P.S., S.A
Balanço em 31 de Dezembro de 2009
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Notas/
Quadros 31 de Dezembro 31 de Dezembro
anexos 2009 2008

Juros e rendimentos similares 7 645.333 1.497.581
Juros e encargos similares 7 0 0
M argem Financeira 645.333 1.497.581
Rendimentos de instrumentos de capital 0 0
Rendimentos de serviços e comissões 0 0
Encargos com serviços e comissões 8 375 122
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados ( Líquido ) 0 0
Resultados de activos f inanceiros disponíveis para venda ( Líquido ) 0 0
Resultados de reavaliação cambial ( Líquido )
Resultados de alienação de outros activos 0 0
Resultado de alienação de  activos não correntes disponíveis para venda 0 0
Outros resultados de exploração 10 (355) (300)
Produto Bancário 644.603 1.497.159
Custos com pessoal 0 0
Gastos gerais administrativos 9 59.792 35.325
Depreciações e amortizações 15/16 0 36
Provisões líquidas de reposições e anulações 14 3.490 6.850
Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros
devedores ( Líquidas de reposições e anulações ) 0 0
Recuperação de crédito, juros e despesas 0 0
Imparidade de outros activos f inanceiros líquida de reversões e recuperações 0 0
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 0 0
Resultado antes de impostos 581.321 1.454.948
Impostos
 Correntes 11 155.063 387.045
 Diferidos 11 (925) (1.815)
Resultado após impostos 427.183 1.069.718
 Do qual : Resultado após impostos de operações descontinuadas 0 0
Resultado líquido do exercício atribuível aos accio nistas 427.183 1.069.718
Nº de acções em circulação no exercício 5.760.000 5.760.000
Resultado por acção (Básico e Diluído) 0,074 0,186

Ganhos e perdas reconhecidos directamente em reservas 0 0

Rendimento Integral 427.183 1.069.718

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO

COFINOGA PORTUGAL - S.G.P.S., S.A
Demonstração do Rendimento Integral do Exercício Fi ndo em 31 de Dezembro de 2009
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Capital
Prémios de 

emissão Reserva legal

Outros 
instrumentos de 

capital

Outras reservas 
e resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Capitais 
próprios

Saldo a 31 de Dezembro de 2008 - NCA 28.800.000 3.748 .553 2.777.011 0 24.818.908 1.069.718 61.214.190

Aplicação do resultado 2008 (1.069.718)         (1.069.718)
Reservas 106.972 106.972

Resultados transitados 962.746             962.746
Resultado exercício 2009 427.183             427.183

Saldo a 31 de Dezembro de 2009- NCA 28.800.000 3.748. 553 2.883.983 0 25.781.654 427.183 61.641.373

Mapa de Alterações na Situação Líquida para o Exerc ício findo em 31 de Dezembro de 2009
COFINOGA ( Portugal ) S.G.P.S,  S.A

 
 
 
 
 

Capital
Prémios de 

emissão Reserva legal

Outros 
instrumentos 

de capital

Outras 
reservas e 
resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Capitais 
próprios

Saldo a 31 de Dezembro de 2007 - NCA 28.800.000 3.748 .553 2.685.297 0 23.993.484 917.138 60.144.472

Aplicação do resultado 2007 (917.138)         (917.138)
Reservas 91.714 91.714
Resultados transitados 825.424           825.424
Resultado exercício 2008 1.069.718        1.069.718

Saldo a 31 de Dezembro de 2008- NCA 28.800.000 3.748. 553 2.777.011 0 24.818.908 1.069.718 61.214.190

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO

COFINOGA ( Portugal ) S.G.P.S,  S.A
M apa de Alterações na Situação Líquida para o Exerc ício findo em 31 de Dezembro de 2008
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31 de Dezembro 31 de Dezembro
2009 2008

Actividades operacionais
Juros e proveitos recebidos 704.995 1.496.972
Juros e custos pagos 0 0
Resultados de serviços e comissões (375) (122)
Recuperações de crédito e juros vencidos 0 0
Pagamentos a empregados e fornecedores (63.039) (30.919)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 641.582 1.465.931

Diminuições (aumentos) em:
Disponibilidades em Bancos Centrais 0 0
Disponibilidades em instituições de crédito 0 0
Derivados activos de negociação 0 0
Derivados activos de cobertura 0 0
Aplicações em instituições de crédito 0 0
Créditos a clientes (349.000) (685.000)
Outros activos e contas de regularização 0 0

Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais (349.000) (685.000)

Aumentos (diminuições) em:
Recursos de outras instituições de crédito 0 0
Recursos de clientes e empréstimos 0 0
Derivados passivos de negociação 0 0
Derivados passivos de cobertura 0 0
Outros passivos e contas de regularização 0 0

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais 0 0

Pagamento de impostos sobre lucros (426.688) (411.722)

Fluxos de actividades operacionais líquido (134.106) 369.209

Actividades de investimento
Vendas de empresas filiais e associadas 0 0
Compra de empresas f iliais e associadas (100)
Aquisições de activos intangíveis e outros activos tangíveis 0 0
Vendas de activos intangíveis e outros activos tangíveis 0 0
Dividendos recebidos e outros proveitos 0 0

Fluxos de actividades de investimento (100) 0

Actividades de financiamento
Amortizações de dívida títulada 0 0
Juros de dívida titulada 0 0
Distribuição de dividendos 0 0

Fluxos de actividades de financiamento 0 0

Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes (134.206) 369.209
Caixa e seus equivalentes no início do período 421.051 51.842

Caixa e seus equivalentes no fim do período 286.845 421.051

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO

COFINOGA ( Portugal ) S.G.P.S,  S.A
Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo  em 31 de Dezembro de 2009
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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INTRODUÇÃO  
 
A COFINOGA (Portugal) – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA foi 
constituída em 17 de Julho de 1997.  
 
A Empresa tem a sua sede social no Porto. 
 
O objecto da Empresa é o legalmente consentido às sociedades gestoras de 
participações sociais, nomeadamente a gestão de participações em outras sociedades 
como forma indirecta do exercício de actividades económicas e a prestação de serviços 
técnicos de administração e gestão. 
 
Em 29 de Maio de 2009, o Banco Cetelem em Portugal procedeu à aquisição da 
Cofinoga (Portugal), SGPS, S.A., entidade detentora de 100% do capital social e dos 
direitos de voto do Credifin – Banco de Crédito ao Consumo, S.A. e da Fideplus – 
Prestação de Serviços Promocionais de Marketing e Fidelização, Lda., com o objectivo 
de vir a criar uma única entidade, referência no mercado do crédito ao consumo em 
Portugal. Nas circunstâncias, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, a 
Empresa passou a estar integrada na esfera do Grupo BNP Paribas (31 de Dezembro 
de 2008 – Grupo Laser Cofinoga).  
 

NOTA 1 – BASES DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FI NANCEIRAS E 
COMPARABILIDADE 
 
As demonstrações financeiras da COFINOGA (Portugal) – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, SA foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos registos contabilísticos e respectivo suporte documental, 
mantidos de acordo as disposições emitidas pelo Banco de Portugal, na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro. 
 
No exercício de 2006, no âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº1606/2002 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 
Aviso 1/2005, do Banco de Portugal, as demonstrações financeiras do Banco 
passaram a ser preparadas de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas 
(NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal. 
 
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 reguladas pelo Banco de Portugal, 
como: 
 

- A carteira de crédito e garantias está sujeita à constituição de provisões para riscos 
específicos e riscos gerais de crédito, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 
3/2005, de 21 de Fevereiro e a valorimetria desta componente deverá ser efectuada 
de acordo com o disposto no Aviso nº 1/2005; 

 

- Os activos tangíveis serão mantidos ao custo de aquisição, salvo quando se 
verifiquem reavaliações extraordinárias, legalmente autorizadas, caso em que as mais-
valias daí resultantes serão incorporadas em sub-rubrica apropriada da conta 
"Reservas legais de reavaliação”. 
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Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respectivos órgãos antecessores. 
 

NOTA 2 - PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZ ADOS 
 
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das 
demonstrações financeiras, foram as seguintes: 
 
2.1 Subsidiárias 
 
A Cofinoga detém participações directas em empresas subsidiárias. São consideradas 
subsidiárias aquelas em que a Empresa detém o controlo ou o poder para gerir as 
políticas financeiras e operacionais da empresa.  
 
Nas demonstrações financeiras individuais da Cofinoga, as empresas subsidiárias são 
valorizadas ao custo histórico. 
 
Os dividendos de empresas subsidiárias são reconhecidos nos resultados individuais 
da Cofinoga na data em que são recebidos ou atribuídos. 
 
Em caso de evidência objectiva de imparidade, a perda por imparidade é reconhecida 
em resultados. 
 
2.2 Activos financeiros 
 
Os activos financeiros são reconhecidos pela Cofinoga na data de negociação ou 
contratação. Nos casos em que por imposição contratual ou legal/regulamentar os 
direitos e obrigações subjacentes se transferem em datas diferentes, será utilizada a 
última data relevante.   
 
A Cofinoga classifica os seus activos financeiros nas seguintes categorias: 
empréstimos e contas a receber e activos financeiros disponíveis para venda. A 
gestão determina a classificação dos seus investimentos no reconhecimento inicial. 
 
Para efeitos de interpretação o justo valor é o montante pelo qual um activo pode ser 
transferido ou liquidado entre contrapartes de igual forma conhecedoras e com igual 
interesse em efectuar a transacção. Na data de transacção ou negociação de uma 
operação, o justo valor é geralmente o valor pelo qual foi efectuada a transacção.  
 
Subsequentemente ao reconhecimento inicial, o justo valor de activos financeiros é 
determinado com base em: 
 
• preços de um mercado activo; e 
 
• 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. 

 
Para os casos em que não é possível calcular com fiabilidade o justo valor, 
nomeadamente instrumentos de capital ou instrumentos financeiros derivados sobre 
instrumentos de capital, o registo é efectuado ao custo de aquisição. 
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Os activos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos 
custos de transacção, excepto nos casos de activos e passivos financeiros ao justo 
valor através de resultados, caso em que estes custos de transacção são directamente 
reconhecidos em resultados. 
 
Os activos financeiros são desreconhecidos quando expiram os direitos contratuais do 
Banco ao recebimento dos seus fluxos de caixa ou a Cofinoga tenha transferido 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção.  
 
2.2.1 Créditos e outros valores a receber 
 
O crédito e outros valores a receber compreende todos os activos financeiros 
correspondentes ao fornecimento de dinheiro, bens ou serviços a um devedor. Este 
conceito abrange a actividade típica da concessão de crédito a clientes e operações 
de locação financeira mobiliária e imobiliária, bem como as posições credoras 
resultantes de operações com terceiros realizadas no âmbito da actividade da 
instituição e exclui as operações com instituições de crédito. 

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente pelo valor nominal e não pode ser 
reclassificado para as restantes categorias de activos financeiros. 

O crédito a clientes só é desreconhecido do balanço quando expiram os direitos 
contratuais da Empresa à sua recuperação ou forem transferidos substancialmente 
todos os riscos e benefícios associados à sua detenção. 
 
A Cofinoga classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros 
corridos que continuem a ser devidos após 30 dias do seu vencimento. Nos créditos 
em contencioso todas as prestações de capital são consideradas vencidas (vincendas 
ou vencidas). 
 
Provisões para riscos gerais de crédito 

A Cofinoga constitui provisões para riscos gerais de crédito, de acordo com a actual 
versão do Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal. 

 

(i) Provisão para riscos gerais de crédito  

 

A provisão para riscos gerais de crédito, apresentada no passivo na rubrica 
Provisões, cujo valor satisfaz as orientações do Banco de Portugal fixadas nos 
avisos acima mencionados, é de natureza geral e destina-se a fazer face a 
riscos de crédito não identificados especificamente. 

 

Encontra-se registada no passivo, na rubrica "Provisões para riscos e encargos - 
outras provisões", e corresponde a 1,5% do total do crédito ao consumo não 
vencido e a 1% do total do crédito não vencido concedido pela Cofinoga 
incluindo o representado por aceites, garantias e outros instrumentos de 
natureza análoga. Para créditos garantidos por hipoteca sobre imóvel ou 
operações de locação financeira imobiliária, em ambos os casos quando o 
imóvel se destine a habitação do mutuário, a provisão a aplicar é de 0,5%. À 
base de cálculo desta provisão são deduzidos os créditos concedidos ao Sector 
Público Administrativo. 
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2.3 Passivos financeiros 
 
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação 
contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro 
activo financeiro, independentemente da sua forma legal. 
 
Os Outros passivos financeiros incluem recursos de instituições de crédito e de 
clientes, empréstimos, responsabilidades representadas por títulos, outros passivos 
subordinados.  
 
2.4 Activos e passivos em moeda estrangeira  
 
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na 
data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda 
estrangeira são convertidos para euros à taxa de câmbio oficial, divulgada pelo Banco 
de Portugal, em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta 
conversão são reconhecidas em resultados. 
 
Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em 
moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio à data da transacção. Activos e 
passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor 
são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi 
determinado. 
 
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, não possui no seu activo ou passivo elementos 
em moeda estrangeira. 
 
2.5 Reconhecimento de juros 
 
Os resultados decorrentes de juros de instrumentos financeiros são reconhecidos nas 
rubricas de juros e rendimentos similares ou juros e encargos similares. 
 
2.6 Activos intangíveis 
 
A Cofinoga regista nesta rubrica os custos de instalação. 

Os activos intangíveis são amortizados pelo método das quotas constantes e por 
duodécimos, ao longo do período de vida útil esperada, que em geral corresponde a 
um período de 3 anos. 

  
2.7 Outros activos tangíveis 
 

Os outros activos tangíveis são activos utilizados pela Cofinoga para o 
desenvolvimento da sua actividade e encontram-se registados ao custo de aquisição, 
incluindo despesas que lhes são directamente atribuíveis, deduzidos de amortizações 
acumuladas e perdas de imparidade. 

2.8 Provisões 

São reconhecidas provisões quando (i) a Cofinoga tem uma obrigação presente, legal 
ou construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) 
quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 
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2.9 Instrumentos de Capital  

Um instrumento é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 
obrigação contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro 
ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um 
interesse residual nos activos de uma entidade após a dedução de todos os seus 
passivos.  
 
Custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados 
por contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Valores 
pagos e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados 
no capital próprio, líquidos dos custos de transacção. 
 
2.10 Impostos sobre os lucros 
 
A Cofinoga 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 sobre lucros são reconhecidos em resultados, excepto quando 
estão relacionados com itens que são reconhecidos directamente nos capitais 
próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos capitais próprios. 
 
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 a 
taxa de imposto aprovada, que em 31 de Dezembro de 2009 era de 25% acrescida da 
derrama, resultando numa taxa agregada de 26,5% (2006: 27,5%).  
 
A Cofinoga regista impostos diferidos decorrentes das diferenças temporárias entre os 
valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, para efeitos de 
tributação em sede de IRC. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos, quando existam, para todas as diferenças temporárias tributáveis. Os 
impostos diferidos activos são reconhecidos apenas na medida em que seja 
expectável que existam lucros tributáveis no futuro capazes de absorver as diferenças 
temporárias dedutíveis. 
 
A taxa utilizada no cálculo do imposto diferido é a aplicável ao imposto corrente a 
vigorar no exercício de 2010. 
 
Os prejuízos fiscais apurados num exercício são dedutíveis aos lucros fiscais dos seis 
anos seguintes. Em 31 de Dezembro de 2009 não existiam prejuízos fiscais 
disponíveis. 
 
O cálculo dos impostos correntes e diferidos relativos aos impactos da transição para 
as NCA, foram baseados nos pressupostos definidos pelas autoridades fiscais. 
 
2.11 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes 
englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior 3 meses a contar 
da data de balanço, onde se incluem a caixa, as disponibilidades e as aplicações em 
instituições de crédito. 
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2.12 Principais estimativas e incertezas associadas  à aplicação das políticas 
contabilísticas 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras a Empresa efectuou estimativas e 
utilizou 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. 
 
Utilizaram-se estimativas e pressupostos nomeadamente nas seguintes áreas 
significativas: 
 
Impostos sobre lucros 
 
A Cofinoga 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. 
 
 
NOTA 3 – VALORES COMPARATIVOS 
 
Os valores constantes das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009 são comparáveis, em todos os aspectos significativos, com os 
valores do exercício de 2008, tendo sido preparadas de acordo com as Normas de 
Contabilidade Ajustadas (NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal, em ambos 
os exercícios. 
 
 
NOTA 4 – GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO 

4.1 Risco de crédito 
 
A Cofinoga assume exposições de risco de crédito, que se traduz no risco de uma 
contraparte não ser capaz de pagar a totalidade dos montantes quando devidos. 
 
O crédito concedido pela Cofinoga refere-se ao empréstimo concedido ao Credifin 
Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 
 
Adicionalmente é analisada a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de 
instrumento financeiro. O risco de crédito à data de 31 de Dezembro de 2009 pode ser 
analisado no quadro que segue: 

Valor contabilístico bruto Provisões Valor contabilís tico líquido
Patrimoniais
Crédito a clientes 31.399.000 0 31.399.000
Derivados :
 Cobertura 0 0 0
 Negociação 0 0 0
Disponibilidades em outras instituições de crédito 286.845 0 286.845

31.685.845 0 31.685.845
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4.2 Risco Cambial 
 
Todas as transacções da Empresa são negociadas e liquidadas em Euros, pelo que 
não está sujeita a este tipo de risco. 
 
4.4 Risco de liquidez e de taxa de juro  
 
O risco de liquidez é o risco de uma instituição de crédito não dispor de fundos 
necessários para fazer face, a cada momento, às suas obrigações de pagamento.  
 
O risco de taxa de juro associado a fluxos de caixa é o risco dos fluxos de caixa 
futuros de um instrumento financeiro variarem devido a alterações nas taxas de juro de 
mercado. O risco de taxa de juro associado ao justo valor é o risco do justo valor de 
um instrumento financeiro variar devido a alterações nas taxas de juro de mercado.  
 
O Repricing gap a 31 de Dezembro de 2009 é como segue: 

À vista Até 1 mês De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a  5 anos Mais de 5 anos Total

Caixa e saldos em bancos centrais 0 0 0 0 0 0 0
Disponibilidades em outras instituições de crédito 286.845 0 0 0 0 0 286.845
Aplicações em Ic's 0 0 0 0 0 0 0
Crédito vincendo 29.429.000 1.972.964 0 0 0 0 31.401.964

Total do Activo 29.715.845 1.972.964 0 0 0 0 31.688.809

Recursos de Ic's e encargos 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos e encargos 0 0 0 0 0 0 0
Recursos de clientes cauções 0 0 0 0 0 0 0

Total do Passivo 0 0 0 0 0 0 0

Gap 29.715.845 1.972.964 0 0 0 0 31.688.809

Gap acumulado 29.715.845 31.688.809 31.688.809 31.688.809 31.688.809 31.688.809  
 
O Repricing gap a 31 de Dezembro de 2008 é como segue: 
 

À vista Até 1 mês De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a  5 anos Mais de 5 anos Total

Caixa e saldos em bancos centrais 0 0 0 0 0 0 0
Disponibilidades em outras instituições de crédito 421.051 0 0 0 0 0 421.051
Aplicações em Ic's 0 0 0 0 0 0 0
Crédito vincendo 0 1.988.464 29.124.162 0 0 0 31.112.626

Total  do Activo 421.051 1.988.464 29.124.162 0 0 0 31.533.677

Recursos de Ic's e encargos 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos e encargos 0 0 0 0 0 0 0
Recursos de clientes cauções 0 0 0 0 0 0 0

Total  do Passivo 0 0 0 0 0 0 0

Gap 421.051 1.988.464 29.124.162 0 0 0 31.533.677

Gap acumulado 421.051 2.409.515 31.533.677 31.533.677 31.533.677 31.533.677  
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NOTA 5 – JUSTO VALOR DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEI ROS 
 
Os activos e passivos que se encontram registados no Balanço da Sociedade ao custo 
amortizado são: 
 
� Disponibilidades em outras instituições de crédito – são constituídas por depósitos 

à ordem, sendo o justo valor idêntico ao valor por que se encontram registadas; e 
 
� Recursos de clientes e outros empréstimos – são constituídos por tomadas de 

curto prazo, com taxa variável, sendo o justo valor idêntico ao valor por que se 
encontram registadas, considerando que as taxas aplicáveis a estes activos são 
taxas de mercado e por contas caução relativas a contratos de leasing. 

 
A 31 de Dezembro de 2009, o justo valor de activos e passivos financeiros 
contabilizados ao custo amortizado é analisado no quadro que segue: 
 

Valor de Balanço Modelos de valorização Total de justo valor Diferença
Activo
Crédito vincendo 31.401.964 31.401.964 31.401.964 0
Instrumentos derivados de negociação 0 0 0 0
Instrumentos derivados de cobertura 0 0 0 0

31.401.964 31.401.964 31.401.964 0

Passivo
Instrumentos derivados de negociação 0 0 0 0

0 0 0 0

Justo valor

 
 
 
NOTA 6 – ELEMENTOS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E DO BALANÇO 
VENTILADOS POR LINHAS DE NEGÓCIO E POR MERCADOS GEO GRÁFICOS 
 
Todos os proveitos e custos gerados, resultaram de operações realizadas em 
Portugal. 
 
 
NOTA 7 – MARGEM FINANCEIRA 
 
No quadro que se segue pode ser analisada a decomposição desta rubrica: 
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Juros e rendimentos similares

Disponibilidades 1.153 11.136

Aplicações em IC`s 0 0

Crédito a Clientes

 Curto Prazo 644.180 1.486.445

645.333 1.497.581
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NOTA 8 – RENDIMENTOS E ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Encargos com serviços e comissões

Garantias  recebidas 0 0

Serviços bancários 375 122

Comissões sobre a produção 0 0

375 122
 

 
NOTA 9 – GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 
 
A decomposição desta rubrica é como segue: 
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Gastos gerais administrativos

Comunicações e despesas expediente 37 44

Publicidade 175 85

Avenças e Honorários 4.530 0

Serviços judiciais 2.085 0

Serviços especializados informações 1.008 0

Serviços especializados 51.957 35.196

59.792 35.325
 

 
 
NOTA 10 – RESULTADOS NÃO CORRENTES 
 
A decomposição desta rubrica é analisada no quadro que se segue: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Outros custos não correntes

Quotizações 300 300

Donativos 0 0

Impostos 55 0

Multas e penalidades 0 0

Outros 0 0

355 300

Resultado de exploração (355) (300)  
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NOTA 11 – IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 
correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco 
anos para a Segurança Social), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, 
tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, 
reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os 
prazos são prolongados ou suspensos.  
 
Deste modo, as declarações fiscais da Empresa relativas aos anos de 2006 a 2009 
poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração entende que 
as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades 
fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras. 
 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 58º do Código do IRC, a Direcção – Geral dos 
Impostos poderá efectuar as correcções que considere necessárias para a 
determinação do lucro tributável sempre que, em virtude de relações especiais entre o 
contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas 
condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas 
independentes, conduzindo a que o resultado apurado seja diverso do que se apuraria 
na ausência dessas relações.   

A diferença entre a carga fiscal imputada e a carga fiscal paga no final de cada 
exercício é como segue: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Imposto corrente do exercício 155.063 387.045

Impostos diferidos

Registo e reversão de diferenças temporárias (925) (1.815)

Total do imposto registado em resultados ( 1 ) 154.138 385.230

Resultados antes de impostos ( 2 ) 581.321 1.454.948

Carga fiscal ( ( 1 ) / ( 2 ) ) 26,52% 26,48%
 

 

Os impostos diferidos activos e passivos são registados quando existe uma diferença 
temporária ente o valor de um activo ou passivo e a sua base de tributação. O seu 
valor corresponde ao valor do imposto a recuperar ou pagar em períodos futuros. Os 
impostos diferidos activos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais em 
vigor para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo ou 
passivo. 
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Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o valor dos impostos diferidos activos e passivos 
registados no balanço é como segue: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Impostos diferidos

Activos 83.207 82.283

Passivos

83.207 82.283

Registados por contrapartida de :

Reservas 82.283 80.467

Resultado do exercício 925 1.816

83.208 82.283
 

 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos apenas na medida em que seja 
expectável que existam lucros tributáveis no futuro capazes de absorver as diferenças 
temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais a utilizar futuramente.  
 

O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados no exercício de 2009 é como 
segue: 

Resultados transitados Resultados

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009

Provisões tributadas de RGC (310.500) (313.990) 82.283 83.207 82.283 (925)

(310.500) (313.990) 82.283 83.207 82.283 (925)

Montantes em Euros Balanço

 
 
 
 
NOTA 12 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS 
 
Os investimentos em empresas subsidiárias correspondem a: 
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro 31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008 2009 2008

Investimentos em fi l iais, associadas e 

empreendimentos conjuntos

Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 100,00% 100,00% 30.104.802 30.104.802

Quota na Fideplus, Lda 100,00% 99,60% 25.000 24.900

30.129.802 30.129.702

Valor de BalançoParticipação efectiva (%)

 
 
A 20 de Julho de 2009, a Cofinoga SGPS, S.A procedeu à aquisição da quota na 
Fideplus, Lda. ao Credifin - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 
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NOTA 13 – CRÉDITO A CLIENTES 
 
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Crédito interno

Empresas

Mútuo 31.399.000 31.050.000

Total de crédito interno 31.399.000 31.050.000

Juros a receber do contrato mútuo 2.964 62.626

2.964 62.626

Crédito e Juros vencidos

Até 90 dias 0 0

Mais de 90 dias 0 0

0 0

Total bruto 31.401.964 31.112.626

Provisões

Provisões para créditos de cobrança duvidosa 0 0

Provisões para créditos e juros vencidos 0 0

0 0

Total l íquido 31.401.964 31.112.626
 

 
 

O crédito interno refere-se a um empréstimo à subsidiária Credifin – Banco de Crédito 
ao Consumo, SA. As taxas de juro médias por tipo de produto durante o ano de 2009 e 
2008 podem ser analisados no quadro que se segue:  
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Taxa média da carteira

Contrato de mútuo 2,06% 4,75%

 

 

A exposição por montante emprestado é como segue:  
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Exposição do crédito interno vincendo

Inferior a 2.500 Eur 0 0

De 2.500 Eur a 5.000 Eur 0 0

De 5.000 Eur a 25.000 Eur 0 0

Mais de 25.000 Eur 31.401.964 31.112.626

31.401.964 31.112.626
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NOTA 14 – PROVISÕES 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
O movimento ocorrido nas provisões registados no exercício de 2009 é como segue: 

 

31 de Dezembro Reforços Reposições e Utilizações 31 de Dezembro

M ovimentos das provisões no exercício 2008 2009 anulações em 2009 em 2009 2009

Provisões para crédito e juros vencidos 0 0 0 0 0

Provisões para créditos de cobrança duvidosa 0 0 0 0 0

Imparidade de activos não correntes detidos para venda 0 0 0 0 0

Total de provisões apresentadas no activo 0 0 0 0 0

Provisões para riscos gerais de crédito (310.500) (3.490) 0 0 (313.990)

Provisões para outros riscos 0 0 0 0 0

Total de provisões apresentadas no passivo (310.500) (3.490) 0 0 (313.990)

Total de provisões (310.500) (3.490) 0 0 (313.990)
 

 
 
 



Relatório e Contas de 2009  

                                                                     
Cofinoga Portugal S.G.P.S., SA                                                          Pag.  34   

NOTA 15 – ACTIVOS TANGÍVEIS 
 
O movimento ocorrido nos activos tangíveis registados no exercício de 2009 é como segue: 

 

Valor bruto em Alienações / Valor Amortizações Amortizações Alienações / Amortizações Valor líquido em

31-12-2008 Aquisições abates Transferências bruto acumuladas do exercício abates Regularizações Transferências acumuladas 31-Dez-09

Imóveis de serviço próprio 0 0 0 0 0 0

Grandes reparações em imóveis 0 0 0 0 0 0

Imóveis em regime de locação financeira 0 0 0 0 0 0

Obras em edifícios arrendados 0 0 0 0 0 0

Equipamento 1.132 1.132 (1.132) 0 (1.132) 0

Imobilizado em Curso 0 0 0 0 0 0

1.132 0 0 0 1.132 (1.132) 0 0 0 0 (1.132) 0
 

 
 
 
NOTA 16 – ACTIVOS INTANGÍVEIS 
 

O movimento ocorrido nos activos intangíveis registados no exercício de 2009 é como segue: 

 

 

Valor bruto em Alienações / Valor Amortizações Amortizações Alienações / Amortizações Valor líquido em

31-12-2008 Aquisições abates Transferências bruto acumuladas do exercício abates Regularizações Transferências acumuladas 31-Dez-09

Sistema de tratamento automático 

de dados ( Softw are ) 0 0 0 0 0

Despesas de instalação 0 0 0 0 0

Custos plurienais 0 0 0 0 0

Despesas de investigação 599 599 (599) (599) 0

Imobilizado em curso 0 0 0 0 0

599 0 0 0 599 (599) 0 0 0 0 (599) 0
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NOTA 17 – IMPOSTOS ACTIVOS E PASSIVOS 
 
A origem dos impostos diferidos activos e passivos pode ser vista no quadro que se  
segue. 
 

Activos Passivos Activos Passivos
Impostos Correntes
IRC 63.171 -                      0 (119.175)         
Impostos diferidos
Provisões tributadas 83.207 0 82.283 0 

146.378 -                      82.283 (119.175)

31-Dez-09 31-Dez-08

 
 
 
 
NOTA 18 – OUTROS ACTIVOS E OUTROS PASSIVOS 
 
A decomposição da rubrica Outros activos, encontra-se no quadro que se segue:  
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Outros activos

Adiantamentos a fornecedores 128 939

128 939

Despesas com custo diferido

Consultadoria 0 1.198

0 1.198

128 2.137
 

 
 

A decomposição da rubrica outros passivos, encontra-se no quadro que se segue:  

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Outros passivos

Fornecedores Residentes

Empresas do Grupo 2.169 96.923

Outros fornecedores 1.897 1.204

4.066 98.127

Encargos a pagar

Outros custos administrativos 5.688 5.807

5.688 5.807

9.754 103.934
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NOTA 19 – CAPITAL SOCIAL 
 
A 31 de Dezembro de 2009 a Cofinoga é detida a 100% pelo Banco Cetelem, S.A , por 
força da aquisição à Laser Cofinoga ( França ) , S.A , ocorrida a 28 de Maio de 2009. 
 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Capital

Acções ordinárias 28.800.000 28.800.000

28.800.000 28.800.000
 

 
 
 
NOTA 20 – OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 
 
Os saldos das contas de reservas e resultados transitados, decompõem-se como 
segue: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Reserva legal 2.883.983 2.777.011

Outras reservas 25.709.824 24.747.078

Resultados transitados 71.830 71.830

28.665.637 27.595.919
 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de outras reservas e resultados transitados 
foram os seguintes: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro

2009 2008

Reserva Legal

Saldo de abertura 2.777.011 2.685.297

Transferência de resultados 106.972 91.714

Saldo de Fecho 2.883.983 2.777.011

Outras reservas

Saldo de abertura 24.747.079 23.921.655

Transferência de resultados 962.746 825.424

Saldo de Fecho 25.709.825 24.747.079

Resultados transitados

Saldo de abertura 71.830              71.830

Resultado líquido do ano anterior 1.069.718 917.138

Aplicação das NCA´s -                      -                      

Transferência para reserva legal (106.972)           (91.714)             

Transferência para reserva outras reservas (962.746)           (825.424)           

Saldo de Fecho 71.830              71.830              
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NOTA 21 – TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  

Resumem-se como segue os saldos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, relativos às 
transacções verificadas com partes relacionadas:  

  

31 de Dezembro 31 de Dezembro
2009 2008

Activos
 Crédito a Clientes
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 31.399.000               31.050.000               
  Investimentos em fi l iais, associadas e empreendim entos conjuntos
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 30.104.802               30.104.802               
Fideplus, Lda 25.000                      24.900                      
  Imobilizado em curso
Cofinoga G.I.E -                             -                             
   Juros a receber
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 2.964                        62.626                      
  Outros activos
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. -                             -                             

61.531.766               61.242.328               

Passivos
  Passivos financeiros avaliados ao justo valor atr avés de resultados
BNP - instrumentos f inanceiros derivados -                             -                             
   Empréstimos
Sygma Banque -                             -                             
BNP -                             -                             
   Juros a pagar
Sygma Banque -                             -                             
BNP - empréstimos -                             -                             
  Outros Passivos
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 2.169                        96.923                      
Cofinoga G.I.E -                             -                             
Cofinoga S.A. -                             -                             
Total passivos 2.169                        96.923                      

Demonstração de resultados
Proveitos
  Resultados de activos e passivos avaliados ao jus to valor através de resultados
BNP - instrumentos f inanceiros derivados -                             -                             
  Juros e proveitos equiparados
Credif in - Banco de Crédito ao Consumo, S.A. 213.713                    1.486.445                 

213.713                    1.486.445                  
 
 
 
NOTA 22 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 
 
As contas da Sociedade estão incluídas no processo de consolidação do Banco 
Cetelem, S.A. 
 
A sede social da referida Sociedade tem o seguinte endereço: Banco Cetelem, S.A 
Rua Tomás da Fonseca, Torres de Lisboa, Torre G-15º  1600-209 Lisboa. 
 
As contas da Cofinoga (Portugal), SGPS, SA estão disponíveis na respectiva sede 
social. 
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NOTA 23 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

Para efeitos do cálculo da demonstração de fluxos de caixa, caixa e equivalentes de 
caixa incluem as seguintes componentes: 

31 de Dezembro 31 de Dezembro
2008 2008

Numerário 0 0
Depósitos à ordem no Banco de Portugal 0 0
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 286.845 421.051
Descobertos bancários 0 0

286.845 421.051
 

 
 
 
NOTA 24 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Em 27 de Janeiro de 2010, a Cofinoga (Portugal), SGPS, S.A. foi incorporada no 
Banco BNP Paribas Personal Finance S.A. (até esta data denominado Banco Cetelem, 
S.A.), mediante uma operação de fusão por incorporação. Em função da referida 
operação de fusão, devidamente autorizada pelo Banco de Portugal, todos os activos 
e passivos da Cofinoga foram incorporados no Banco BNP Paribas Personal Finance, 
S.A., tendo a Cofinoga sido extinta.  
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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