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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O tratamento do risco cliente é um domínio no qual o Grupo Cetelem possui uma competência incontestável.

O ano 2004 conheceu uma forte melhoria do risco das operações em Portugal. Esta foi fruto de um longo trabalho

prévio que é importante sublinhar.

Primeiramente, foi necessário renovar a plataforma tecnológica portuguesa a fim de se poder utilizar as mais

recentes ferramentas desenvolvidas pelo Grupo. Este trabalho foi realizado no último trimestre de 2003, após mais

de um ano de desenvolvimentos. A carteira foi transferida para o novo aplicativo sem nenhum incidente.

Ao longo do ano 2004, a cadeia de tratamento do risco foi readaptada e as equipas dedicadas à recuperação

de créditos foram formadas nas novas possibilidades oferecidas pelo novo aplicativo. De dois em dois meses,

as alterações foram sendo introduzidas, acompanhadas por uma metodologia adaptada. Esta metodologia progressiva,

preferida em detrimento de um “Big Bang”, mostrou-se mais eficaz. As equipas viram rapidamente os progressos

trazidos por esta nova tecnologia, adaptando-se-lhe em poucos dias, sem perder em eficácia.

Paralelamente, o dinamismo comercial retomado em 2002 permitia uma clara melhoria das regras de concessão

de crédito e, como tal, a selecção de novos clientes com perfil de menor risco.

Os efeitos conjugados de uma concessão de crédito de melhor qualidade e de uma cadeia de recuperação de créditos

modernizada permitiram uma clara melhoria do risco desde o primeiro trimestre de 2004, criando um efeito

de ciclo virtuoso junto das equipas.

Neste domínio como em muitos outros, o dinamismo e a vontade dos nossos colaboradores têm sempre

a última palavra.

É este mesmo dinamismo e esta vontade de melhor servir a clientela que comandaram o lançamento de um novo

produto em Setembro de 2004: CREDIAL. Produto de gestão orçamental destinado a um segmento de clientela

“near prime”, esta reserva de crédito é comercializada através dos grandes media, televisão e revistas de imprensa.

Gostaria de enaltecer aqui o espírito de empresa que animou a vontade de homens e mulheres encarregados

deste projecto. No seio do Banco Cetelem, esta equipa reduzida criou uma unidade de negócio, elaborou

um plano de negócio, recolhendo informação junto dos seus colegas italianos, franceses e espanhóis e convenceu

toda a empresa a segui-la e a apoiá-la com um argumento infalível: os ganhos ao nível do risco constatados

desde o início de 2004 devem permitir oferecer um crédito simplificado a uma clientela mais desfavorecida.

São este dinamismo e este espírito de empreendedorismo que fizeram do Banco Cetelem uma das empresas

mais rentáveis do nosso Grupo, como poderão constatar através das páginas que se seguirão.

Jean DEULLIN

Director da Zona Atlântica do Grupo Cetelem

Presidente do Banco Cetelem
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A economia portuguesa registou sinais de retoma ao longo do ano de 2004, tendo o PIB

registado um crescimento de 1,1%, invertendo a situação verificada no ano anterior em que

se registou uma contracção de 1,1%.

Apesar da recuperação da actividade económica, o PIB continuou, pelo terceiro ano consecutivo,

a apresentar uma variação inferior à verificada no conjunto da área do euro.

Em 2004, ao contrário do verificado nos dois anos anteriores, o crescimento económico

português teve subjacente um comportamento dinâmico da procura interna, reflectindo

em grande medida a evolução do consumo privado e uma contribuição negativa da procura

externa líquida, associada a um aumento muito elevado das importações.

A política orçamental manteve em 2004 uma orientação apenas ligeiramente restritiva,

não obstante a necessidade de correcção do desequilíbrio estrutural das contas públicas.

Em 2005, espera-se a confirmação da recuperação da economia portuguesa, traduzida por

uma evolução do PIB em torno de 1,6%, acompanhada de uma ligeira redução da taxa

de desemprego. Este nível de crescimento estará condicionado pela redução do preço do petróleo

e pela manutenção das taxas de câmbio do Euro, especialmente contra o dólar americano.

A recuperação do consumo privado foi transversal à generalidade das suas classes, mas mais

intensa no que respeita aos bens duradouros, tradicionalmente mais sensíveis ao ciclo

económico e às condições de financiamento. Em particular, a aquisição de automóveis

apresentou um crescimento em volume muito elevado.

O comportamento das vendas de veículos ligeiros de passageiros registou um crescimento

de 4,1% no número de veículos vendidos face ao ano anterior, depois de um ciclo de quatro

anos consecutivos em quebra.
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A recuperação do consumo privado foi consistente com a evolução no mesmo sentido do rendimento disponível dos particulares.

Em 2004, o rendimento disponível dos particulares cresceu cerca de 1% em termos reais, após a ligeira redução observada em 2003.

Por um lado, a percepção de que a deterioração da situação no mercado de trabalho seria menos acentuada do que o esperado

e de que o esforço de consolidação orçamental seria menos intenso do que o inicialmente admitido e, por outro, a manutenção

das taxas de juro em níveis muito baixos, facilitaram a expansão das despesas dos consumidores.

Em 2004, a taxa de inflação em Portugal, medida pela variação média anual do IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor)

desceu para 2,5% (contra 3,3% em 2003), reflectindo a forte desaceleração dos preços observada em 2003, num contexto

de contracção da procura interna, forte abrandamento dos salários e acentuada apreciação do euro. Com efeito, ao longo de 2004

a taxa de inflação manteve-se relativamente estável em torno dos níveis registados no final do ano anterior.

Para 2005 e 2006, prevêem-se variações médias anuais do IHPC da ordem dos 2.1% e 2.0%, respectivamente, segundo dados

do Banco de Portugal.

A taxa de desemprego fixou-se em 6,7%, traduzindo um aumento de 0.4 p.p. face ao valor médio observado em 2003, mantendo-se

a tendência de aproximação gradual da média da União Europeia que tem permanecido estável em torno dos 8,8%.

Segundo o Eurostat, a contribuição mais forte do sector privado em 2005 deverá determinar uma ligeira diminuição da taxa

de desemprego, compensando uma quebra previsível no sector público.
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O BCE manteve as taxas de juro oficiais no mínimo histórico de 2,0 pontos percentuais

ao longo do ano 2004, de forma a estimular a recuperação económica e compensar

a tendência de valorização do euro face ao dólar.

As taxas de referência praticadas no mercado português revelaram uma tendência de descida

ao longo do primeiro semestre do ano, a qual se inverteu no segundo semestre, terminando

o ano em níveis próximos do final de 2003.

Os empréstimos de instituições de crédito a particulares mantiveram uma elevada taxa

de crescimento ao longo do ano, em torno dos 10%.

O segmento destinado à aquisição de habitação manteve-se particularmente dinâmico,

suportado pelos níveis historicamente baixos das taxas de juro e pela política de diversificação

das formas contratuais por parte dos bancos.

Paralelamente, e em linha com a recuperação do consumo privado, verificou-se uma aceleração

dos empréstimos para consumo e outros fins que não habitação.

De acordo com dados fornecidos pela ASFAC, o volume de créditos ao consumo concedidos

a particulares pela globalidade das associadas aumentou cerca de 14% face a 2003, tendo

o sector automóvel crescido 13%, o sector do Lar decrescido 3%, os restantes créditos clássicos

(onde se enquadra o crédito pessoal) aumentado 24% e o crédito Revolving aumentado 50%.

De acordo com dados do Banco de Portugal, a quota de mercado do Banco Cetelem

representava, no final de 2004, cerca de 3.6% do total do crédito ao consumo concedido

a particulares pelo conjunto das SFAC’s e dos Bancos, contra 3.1% no final de 2003.

2004 ENQUADRAMENTO SECTORIALb.
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O Banco Cetelem, S.A. é especializado na concessão de crédito ao consumo, actuando no mercado através de acordos de parceria

com cerca de 8.000 estabelecimentos comerciais e através das suas agências de crédito a particulares.

O volume de novos créditos totalizou, em 2004, cerca de 236 milhões de euros num total de 207 mil novos contratos, dos quais

cerca de 192 milhões de euros são referentes a Crédito Clássico – Equipamento do Lar e da Pessoa, Automóvel e Empréstimo Pessoal

– e os restantes 45 milhões de euros a Crédito Revolving, valores que, em relação ao ano anterior, representam taxas de crescimento

de 17% e 26% respectivamente.

Cerca de 41% da produção referida foi realizada através da rede de parceiros do sector do Lar – lojas de electrodomésticos e móveis,

de entre as principais – cerca de 17% foi realizada através da rede de parceiros do sector Automóvel – marcas, agentes e stands

multimarca – e os restantes 42% foram concedidos directamente aos clientes.

No mercado do Lar e do Equipamento da Pessoa, verificou-se um modesto crescimento de 5% face ao ano anterior, após o elevado

crescimento registado no ano anterior (+28%), que foi, no entanto, significativamente superior ao decréscimo de 3% registado

pela globalidade das associadas da ASFAC neste sector (incluído o Cetelem).

A evolução do crédito acompanhou o comportamento global deste mercado, que passou por um período difícil ao longo de 2004,

tendo muitas cadeias de lojas visto o volume global das suas vendas reduzido neste período.

De acordo com dados relativos a 2004 do “Observador Cetelem”, estudo de mercado realizado pelo Banco Cetelem, estima-se que

a evolução dos principais subsectores deste mercado tenha sido a seguinte, quando comparada com 2003:

     • Mobiliário: +0.9%;     • Electrodomésticos: +1.7%;     • TV/Hi-Fi/Vídeo: +8.2%.

De facto, o contexto económico mundial e a degradação progressiva dos diferentes indicadores nacionais não incentivaram

as famílias a realizar compras para o interior das suas habitações. Exceptuam-se desta evolução a TV/Hi-Fi/Vídeo, cujas vendas terão

sido dinamizadas pelo Campeonato Europeu de Futebol.

A assinatura, no final de 2004, de acordos com duas grandes cadeias de electrodomésticos e TV/HI-FI/Vídeo, deverão permitir

ao Banco Cetelem continuar a crescer neste sector, fonte principal de angariação de novos clientes.

2004 ACTIVIDADE DESENVOLVIDAc.

c.1 CRÉDITO CONCEDIDO

Milhares de euros Total 2004 Var. 04/03

Lar 95.562 5%

Automóvel 39.512 10%

Empréstimo Pessoal 101.197 39%

PRODUÇÃO TOTAL 236.271 18%

Clássico 191.509 17%

Revolving 44.762 26%
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O sector Automóvel do Banco Cetelem manteve um bom ritmo de crescimento num mercado

cuja recuperação foi ainda tímida (aumento de 4% na venda de veículos ligeiros de passageiros).

No entanto, constata-se que o crescimento do crédito concedido neste sector pelas associadas

da ASFAC foi superior ao crescimento do mercado: 13% no global, dos quais 7% no sector da Moto.

Por subsectores, o Banco Cetelem registou um modesto crescimento de 2% no Automóvel

compensado por um forte crescimento de 21% na Moto, crescimento este bastante superior

ao verificado no conjunto das associadas da ASFAC, o que vem reforçar a posição de liderança

que o Banco Cetelem vem mantendo neste subsector.

A actividade do Crédito Pessoal demonstrou um excelente dinamismo ao longo deste ano,

saldando-se por um crescimento de 39% face a 2003, fruto de um desenvolvimento cuidado

ao nível dos produtos comercializados e de um plano de comunicação mais adaptado aos

perfis de clientela, mas também da renovação da base de clientes proporcionada pelo forte

crescimento da actividade do Lar em 2003 (+28%).

A carteira de créditos geridos totalizava, no final do ano, 371 milhões de euros repartidos

por cerca de 285 mil contratos.

A sua repartição por tipo de produto era a seguinte a final de 2004:
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c.2 CARTEIRA DE CRÉDITOS

Milhares de euros Total 2004 Var. 04/03

Distribuição 83.487 -3%

Crédito Revolving 61.278 23%

Automóvel 86.949 15%

Empréstimo Pessoal 138.730 22%

CARTEIRA TOTAL 370.803 14%
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A carteira de créditos apresentada refere-se à carteira económica gerida, sendo esta superior à carteira contabilística por via dos

efeitos, nesta última, da anulação de cerca de 27.2 milhões de euros de créditos incobrados integralmente cobertos por provisões

(“Write-offs”) e da anulação de juros e penalidades referentes aos créditos que registam um atraso superior a três meses (norma

Banco de Portugal).

Da análise da estrutura da carteira decorre que o Empréstimo Pessoal é o produto que maior peso tem na carteira total, representando

cerca de 37% do total dos créditos em curso (contra 35% em 2003). Este factor resulta, essencialmente, de uma duração média

mais longa que caracteriza este tipo de créditos e da forte produção registada neste sector no ano de 2004.

Inversamente, o Revolving é o produto com menor peso na carteira de crédito, representando cerca de 17% do total dos créditos

em curso (contra 15% em 2003). No entanto, tendo o desenvolvimento do Revolving sido definido como um eixo de desenvolvimento

estratégico da Empresa para os próximos anos, já começaram a ser desenvolvidas novas funcionalidades associadas ao cartão que

permitirão aumentar o seu valor percebido junto de clientes e parceiros e, consequentemente, a sua taxa de utilização.

No Verão de 2004 procedeu-se ao lançamento de uma nova actividade assente, essencialmente, na produção revolving: a “Credial”

(ver “capítulo 3.e. - Desenvolvimentos e Projectos”).

O quadro de efectivos a final de 2004 ascendia a 229 elementos, representando um crescimento de 11% face a Dezembro de 2003,

dos quais cerca de 60% são do sexo feminino.

A média etária é de 30 anos repartindo-se pelos seguintes escalões etários:

Deu-se continuação, ao longo de 2004, ao Programa de Estágios destinado a recém-licenciados e a alunos finalistas de cursos

superiores implementado em 2002, cujo objectivo principal é o de dar a conhecer os principais aspectos ligados à actividade

do Banco Cetelem e, simultaneamente, proporcionar a estes jovens oportunidades de carreira no futuro. Dos 229 colaboradores

efectivos a final de 2004, 27 iniciaram a sua carreira no Banco através do programa de estágios.

2004 RECURSOS E ORGANIZAÇÃOd.

c.3 ACTIVIDADE REVOLVING

 Total 2004 Var. 04/03

Novas aberturas 100.505 56%

Total de cartões abertos (Dez 04) 435.717 27%

Cartões activos totais (%) 28% -

Carteira média / cartão activo (Euros) 502 0%

 Pessoal por idades % Total

19 – 25 14%

26 – 30 49%

31 – 35 28%

36 – 40 5%

> 40 4%



Como principais realizações 2004 há a destacar as seguintes:

- Desenvolvimento de ferramentas que permitem uma melhor segmentação da clientela e,

consequentemente, uma comunicação mais adaptada às necessidades de cada segmento (“CRM”).

- Criação de uma rede de comunicação “extranet” com os principais parceiros, que permite

o tratamento e a resposta on-line dos pedidos de crédito que nos chegam;

- Lançamento da actividade “Credial” – novo canal de aquisição de clientes, através

de publicidade nos grandes media, que consiste na atribuição de créditos pessoais

de pequenos montantes através de um disponível no cartão;

- Desenvolvimento de produtos de crédito associados ao cartão;

- Modificação da cadeia de tratamento do risco com o objectivo de permitir um tratamento

mais atempado e eficaz dos incobrados;

- Centralização das agências do Sul e do Norte em duas localizações: Lisboa e Porto;

- Desenvolvimento e implementação de um sistema integrado de gestão assente no aplicativo

“Microsoft Navision”.

Em 2005, estão já em curso os seguintes desenvolvimentos estratégicos:

- Desenvolvimento de ferramentas que permitem melhorar a acessibilidade do cliente

ao Banco Cetelem, nomeadamente, através da integração de um sistema de voz e dados;

- Reformulação dos circuitos internos de acolhimento dos clientes – através da reorganização

interna das agências de Crédito Pessoal - e automatização do tratamento dos pedidos

de crédito recebidos via Internet, com vista a melhorar a qualidade de resposta

(“C2C – Cetelem to Client”);

- Desenvolvimento de novas funcionalidades do cartão (adaptadas a cada perfil de clientela

e/ou parceiro) apoiadas na tecnologia do chip.

O Banco Cetelem tem como preocupação permanente a melhoria dos seus sistemas de

concessão de crédito e de recuperação dos créditos malparados, quer através da sua rede de

agências de recuperação amigável quer através da entidade “Effico”, que assegura a gestão

dos créditos em contencioso.

No final de 2004, o peso do crédito vencido representava 5.7% do total da carteira (contra

5.9% no final de 2003), expurgados os créditos abatidos ao activo (“Write-offs”) por já se

encontrarem totalmente cobertos por provisões. O nível de cobertura do crédito vencido por

provisões específicas para crédito vencido ascendeu a 69% (contra 67% no final de 2003),

2004 DESENVOLVIMENTOS E PROJECTOSe.

2004 RISCOf.
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o que representa um bom nível de cobertura tendo em conta que a taxa média de recuperação do crédito em mora proporcionada

pelo sistema de cobranças do Banco Cetelem (incluído o tratamento Contencioso) é de cerca de 85%.

O crédito com incumprimento norma Banco de Portugal (crédito vencido há mais de 90 dias + crédito de cobrança duvidosa

reclassificado para crédito vencido) representa 6.3% do crédito total (contra 7.2% no final de 2003) e encontra-se coberto em cerca

de 78% por provisões específicas. Se a estas adicionarmos a provisão para riscos gerais de crédito, a taxa de cobertura aumenta

para 100%.

Por sua vez, o crédito com incumprimento líquido de provisões representa 1.45% do crédito total líquido (contra 1.84% em 2003).

Em 2004, o equilíbrio alcançado entre os volumes de crédito concedido e as margens de rentabilidade, por um lado, e a redução

do nível de risco, por outro, permitiram gerar resultados líquidos no montante de 10.015 mil euros.

Esta evolução representa um crescimento de 65% face aos resultados gerados no exercício anterior (no conjunto das entidades

que compuseram o Grupo Cetelem Portugal ao longo do ano 2003 – pré e pós transformação em Banco) e resulta, essencialmente,

de uma evolução muito favorável do crédito em mora, que permitiu reduzir o nível de provisões que lhe estão associadas.

2004 BALANÇO E CONTA DE EXPLORAÇÃOg.
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EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS (Milhares de euros)

g.1 PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Milhares de euros 2004 20031 Var. %

Res. Líquidos 10.015 6.077 65%

Activo Líquido 336.965 307.048 10%

ROA (%) 3.0% 2.0%

Fundos Próprios 30.494 30.206 1%

ROE (%) 33% 20%

Produto Bancário 44.205 40.111 10%

Cash-Flow 19.202 20.590 -7%
1 Os valores apresentados relativos a 2003 traduzem a posição da actividade conjunta do Banco Cetelem, S.A., criado em 30 de Maio de 2003
por transformação da sociedade Cetelem SFAC, S.A., e da Cetelem, S.A. – Sucursal, até essa data.



O Activo Líquido, a 31 de Dezembro de 2004, totalizava 337 milhões de euros, o que representa

um aumento de 10% face a 2003.

Os Capitais Próprios mantiveram-se praticamente estáveis, variando apenas pelo montante

correspondente ao aumento da Reserva Legal, uma vez que o restante resultado líquido

gerado em 2003 foi, uma parte distribuída aos accionistas, num total de 2.485 mil euros,

e o restante incorporado nos Fundos Próprios do Banco Cetelem aquando da Fusão

(30 de Maio de 2003).

Os indicadores de rentabilidade calculados em função destes dois indicadores, respectivamente

o ROA e o ROE, acompanharam a evolução exponencial dos resultados líquidos, cifrando-se

em 3.0% e 33% respectivamente (contra 2.0% e 20% do ano anterior).

O cash-flow registou uma variação negativa, essencialmente, devido ao aumento dos Custos

de Exploração decorrente do lançamento da actividade “Credial”, no final do Verão, e cujo

retorno será diferido em boa medida para os anos seguintes.

O Produto Bancário registou um crescimento de 10% face a 2003, resultante de um crescimento

da Margem Financeira (+8%) inferior ao crescimento da carteira (+14%) e de um aumento

das Comissões e Outros Proveitos (+24%) acima desta. Também as comissões pagas aos

parceiros registaram um aumento significativo (+23%) acima do crescimento da produção

(+18%).

Os Gastos Administrativos totalizaram cerca de 19 milhões de euros, representando

um crescimento de 20% face a 2003 e um peso relativo de 43.0% do Produto Bancário, contra

39.6% em 2003.

g.2 EVOLUÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO LÍQUIDO DA ANULAÇÃO DE PROVEITOS

Milhares de euros 2004 Var. 04/03

(+) Juros e Proveitos equiparados 44.884 5%

(-)  Juros e Custos equiparados 8.436 -5%

(=) Margem Financeira Bruta 36.448 8%

(+) Comissões e Out. Prov. Exploração 11.009 24%

(-)  Comissões pagas 3.253 23%

(=) Produto Bancário 44.205 +10%

g.3 CUSTOS DE EXPLORAÇÃO

2004 2003

Gastos Administrativos / Activo Líquido (%) 5.6% 4.8%

Custos Pessoal / Gastos Administrativos (%) 34% 38%

Cost to Income (%) 43.0% 39.6%
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2004 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOSh.

Esta evolução desfavorável dos Custos de Exploração está essencialmente relacionada com o aumento dos investimentos publicitários

relacionados com o lançamento da actividade “Credial”.

Os custos com pessoal totalizaram cerca de 34% dos Gastos Administrativos contra 38% em 2003, o que se fica a dever ao aumento

de 28% registado nos Outros Gastos Administrativos (pelas razões já explicitadas), contra um aumento de apenas 7% dos Custos

com Pessoal, devido à comemoração, em 2003, dos 10 anos de actividade do Grupo Cetelem em Portugal, que reuniu a totalidade

dos colaboradores numa mega convenção na Ilha da Madeira.

Em resultado da actividade desenvolvida durante o ano de 2004, o Banco Cetelem, S.A. gerou um lucro líquido de 10.014,9 milhares

de euros.

Tal como previsto na legislação em vigor, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido do Banco Cetelem, S.A. seja

aplicado da seguinte forma:

Terminado que foi mais um ano de actividade, vem o Conselho de Administração do Banco expressar os seus agradecimentos:

- Aos colaboradores em Portugal pela dedicação e empenho demonstrados no desempenho das suas funções;

- À estrutura central situada em França e aos colegas de outras filiais pelo apoio e colaboração recebidos;

- Às autoridades financeiras e de tutela por toda a colaboração prestada ao longo do exercício.

Uma palavra ainda de agradecimento aos nossos Clientes e Parceiros pela preferência com que nos distinguiram, ajudando-nos

a construir mais um ano de crescimento sustentado para o Grupo Cetelem em Portugal.

Lisboa, 21 de Março de 2005

O Conselho de Administração

Jean Deullin, Presidente

Christian Guiraud, Administrador Delegado

Marc Campi, Administrador

Jean-Pierre Macé, Administrador

Luis Rouvrais, Administrador

Bruno Salmon, Administrador

Cetelem, S.A., representado por François Villeroy de Galhau

Para Reserva Legal 1.001,5 milhares Eur

Para Resultados Transitados 9.013,4 milhares Eur

Total distribuído 10.014,9 milhares Eur

2004 NOTAS FINAISi.





2004 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



2004 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSa.

Passivo Nota 31.12.04 31.12.03

1 Débitos para com Instituições de crédito 11 278.149.785 258.965.000

a) - à vista - -

b) - a prazo ou com pré-aviso 278.149.785 258.965.000

4 Outros Passivos 12 7.798.579 4.974.526

5 Contas de Regularização 13 4.872.103 4.312.581

6 Provisões para riscos e encargos 6 5.634.867 5.816.509

a) - Provisões para pensões e encargos similares - -

b) - Outras provisões 5.634.867 5.816.509

9 Capital Subscrito 14 17.500.000 17.500.000

11 Reservas 14 10.323.484 10.046.204

13 Resultados transitados 14 2.670.797 2.660.283

14 Lucro do Exercício 14 10.014.923 2.772.793

Total do Passivo 336.964.537 307.047.896

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(valores em euros)

31.12.04 31.12.03

Amortizações Activo Activo

Activo Nota Activo bruto e Provisões Líquido Líquido

1 Caixa e Disponibilidades Bancos Centrais 3 27.246 - 27.246 30.161

2 Disponibilidades à Vista s/ Inst. de crédito 4 530.735 - 530.735 13.687.987

4 Créditos sobre clientes 5 344.873.686 (16.840.474) 328.033.212 285.814.318

7 Participações 7 104.900 - 104.900 104.900

9 Imobilizações Incorpóreas 8 1.012.778 (817.769) 195.009 186.709

10 Imobilizações Corpóreas 8 5.494.993 (3.987.855) 1.507.137 1.291.196

(Dos quais:  Imóveis) 1.329.333 (1.061.721) 267.613 268.351

13 Outros Activos 9 383.212 - 383.212 1.185.725

15 Contas de Regularização 10 6.183.087 - 6.183.087 4.746.900

Total do Activo 358.610.636 (21.646.099) 336.964.537 307.047.896
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Crédito Nota 31.12.04 31.12.03

B.  Proveitos e ganhos

1 Juros e proveitos equiparados 21 44.884.322 34.735.887

Dos quais:

(- de títulos de rendimento fixo) - -

3 Comissões 22 4.414.695 2.813.019

4 Lucros em operações financeiras - - 7

5 Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor

relativas a créditos e provisões para passivos eventuais

e para compromissos 6 1.704.129 2.476.302

7 Outros proveitos de exploração 23 6.594.762 4.683.845

9 Ganhos extraordinários 19 147.716 227.909

Total 57.745.624 44.936.968

Débito Nota 31.12.04 31.12.03

A.  Custos e perdas

1 Juros e custos equiparados 15 8.436.048 6.995.520

2 Comissões 16 3.252.632 2.547.818

3 Prejuízos em operações financeiras - 20 8

4 Gastos gerais administrativos - 19.026.567 14.774.299

a) - Custos com pessoal 17 6.514.622 5.837.458

Dos quais:

(- Salários e Vencimentos) 5.033.492 4.423.522

(- Encargos sociais) 1.107.773 950.088

Dos quais:

(- com pensões) - -

b) - Outros gastos administrativos 18 12.511.945 8.936.841

5 Amortizações do exercício 8 507.262 663.759

6 Outros custos de exploração 23 9.241 9.078

7 Provisões para crédito vencido e para outros riscos 6 10.384.122 15.084.945

10 Resultado da actividade corrente - 15.982.016 4.633.633

11 Perdas extraordinárias 19 1.729.547 5.763

13 Impostos sobre lucros 20 4.375.824 2.072.446

14 Outros impostos - 9.437 10.541

15 Lucro do exercício 20 10.014.923 2.772.793

Total 57.745.624 44.936.968

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(valores em euros)



2004 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRASb.

O Anexo às demonstrações financeiras do Banco Cetelem, S.A. obedece ao estipulado

no Plano de Contas para o Sistema Bancário, aprovado pela Instrução nº 4/96 do Banco

de Portugal:

1. Não foram efectuados quaisquer ajustamentos aos valores publicados no exercício anterior.

No entanto, em data de 30 de Maio de 2003, procedeu-se à simplificação da estrutura jurídica

do Grupo Cetelem em Portugal, conforme descrito na Nota 1 às Demonstrações Financeiras,

razão pela qual as contas de 2003 devem ser interpretadas com alguma cautela. Foram

acrescentados nas Notas às Demonstrações Financeiras comentários que ajudam a expurgar

o efeito desta situação, sempre que tal se justifica.

2. Não existem situações relevantes que, constando de uma rubrica do Balanço, poderiam

no todo ou em parte ser incluídas noutras rubricas.

3. As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos estão apresentados na Nota 2

às Demonstrações Financeiras.

4. Não se verificaram derrogações aos critérios valorimétricos definidos no Plano de Contas.

5. Não existem diferenças significativas entre a avaliação dos activos registados no balanço

e a avaliação de mercado.

6. A Instituição não detém participações cuja percentagem do capital seja igual ou superior

a 20%.

7. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém obrigações nem títulos

de rendimento fixo.

8. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém quaisquer créditos, representados

ou não por títulos, sobre empresas com ligação de participação, incluídas nas rubricas 2 a 5

do Activo.

9. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém quaisquer créditos, representados

ou não por títulos, sobre empresas coligadas, incluídas nas rubricas 2 a 5 do Activo.

10. O inventário de títulos e participações financeiras detidas directamente pela Instituição,

à data de 31 de Dezembro de 2004, é apresentado na Nota 7 às Demonstrações Financeiras.

11. Os movimentos ocorridos no activo imobilizado e respectivos saldos encontram-se

detalhados na Nota 8 às Demonstrações Financeiras.

12. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém activos subordinados.

13. À data de 31 de Dezembro de 2004, não existem quaisquer activos cedidos com acordo

de recompra firme.

14. A decomposição da rubrica 4 do Activo é apresentada na Nota 5 às Demonstrações

Financeiras.

15. Não foram efectuadas quaisquer reavaliações de imobilizações corpóreas ou financeiras

no exercício ou exercícios anteriores.
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16. Os valores dos Trespasses e Despesas de estabelecimento estão incluídos na Nota 8 às Demonstrações Financeiras.

17. Não foram efectuadas quaisquer correcções de valor excepcionais no activo não imobilizado, motivadas por medidas de carácter fiscal.

18. A decomposição dos débitos para com instituições de crédito, em função da duração residual, encontra-se apresentada na Nota 11

às Demonstrações Financeiras.

19. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém débitos representados por títulos com vencimento no exercício seguinte.

20. Em 31 de Dezembro de 2004, não existem quaisquer débitos, representados ou não por títulos, incluídos nas rubricas 1, 2, 3

e 8 do passivo da Instituição, sobre empresas com as quais exista uma ligação de participação.

21. Em 31 de Dezembro de 2004, não existem quaisquer débitos, representados ou não por títulos, incluídos nas rubricas 1, 2, 3

e 8 do passivo da Instituição, sobre empresas coligadas.

22. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém passivos subordinados.

23. Em 31 de Dezembro de 2004, a Instituição tem 162.730.957 Euro de compromissos assumidos perante terceiros, conforme

mencionado na Nota 24 às Demonstrações Financeiras.

24. Os movimentos das contas de provisões e respectivos saldos estão detalhados na Nota 6 às Demonstrações Financeiras.

25. Em 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém quaisquer títulos de negociação, ou de investimento, registados

nas rubricas 5 e 6 do Activo.

26. Em 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém títulos a vencimento.

27. A decomposição das rubricas de Acréscimos e Diferimentos de Custos e Proveitos consta das Notas 10 e 13 às Demonstrações Financeiras.

28. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém quaisquer títulos de negociação ou de investimento.

29. Durante o exercício findo em 31.12.2004, a Instituição não subscreveu acções.

30. À data de 31 de Dezembro de 2004, não existem quaisquer partes de capital beneficiárias, de obrigações convertíveis

ou de títulos ou direitos similares.

31. O detalhe das rubricas de Outros Activos e Outros Passivos está expresso nas Notas 9 e 12 às Demonstrações Financeiras.

32. A Instituição não administra quaisquer fundos por conta de outrem.

33. A 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém operações a prazo não vencidas, cujos proveitos ou custos estejam abrangidos

pelas rubricas A3 e B4 da Demonstração de Resultados.

34. O efectivo médio de trabalhadores ao serviço da Instituição durante o ano de 2004, ventilado por grandes categorias profissionais,

encontra-se apresentado na Nota 17 às Demonstrações Financeiras.

35. O valor total de remunerações atribuídas aos órgãos de Fiscalização, com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, ascendeu

respectivamente a 19 000 Eur e 30 500 Eur.

36. Os serviços de gestão e de representação a terceiros prestados pela Instituição no ano em causa, não excedem 5% do total

de proveitos.



37. A 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém activos nem passivos em moeda estrangeira.

38. Os elementos da demonstração de resultados e do balanço foram gerados pelo negócio

de banca de retalho e obtidos na sua totalidade em território nacional.

39. A decomposição dos custos e proveitos residuais e das perdas e ganhos extraordinários

do exercício é analisada nas Notas 19 e 23 às Demonstrações Financeiras.

40. À data de 31 de Dezembro de 2004, a Instituição não detém passivos subordinados.

41. A diferença entre a carga fiscal imputada ao exercício e aos dois exercícios anteriores

e a carga fiscal já paga ou a pagar com referência a estes exercícios está apresentada

na Nota 20 às Demonstrações Financeiras.

42. A proporção da incidência do imposto sobre os resultados correntes e sobre os resultados

extraordinários, está igualmente apresentada na Nota 20 às Demonstrações Financeiras.

43. As contas do Banco Cetelem, S.A. são consolidadas nas contas da sociedade Cetelem, S.A.,

com sede em França na 5, Avenue Kleber - 75 000 Paris, sendo estas contas publicadas

e susceptíveis de serem obtidas através de pedido.

44. A Instituição não possui empresas filiais instaladas noutros Estados-Membros da União

Europeia.

45. A Instituição não efectuou quaisquer operações de locação financeira neste exercício

ou nos exercícios anteriores.

46. Não foram identificados montantes relativos a compensações entre saldos devedores

e credores relativos a contas de terceiros e em contas internas e de regularização efectuadas

ao abrigo de contratos de compensação a que se refere a parte final do ponto 1.3

do Cap. II das Normas e Princípios Contabilísticos.

47. Os montantes incluídos nos resultados provenientes de transacções realizadas com

entidades que se encontram sujeitas a um mesmo domínio, estão indicados na Nota 25

às Demonstrações Financeiras.

48. Não foram efectuadas operações de titularização no exercício ou exercícios anteriores.

49. A Instituição não tem compromissos em matéria de pensões de reforma.

50. As informações, quantitativas e qualitativas, sobre participações financeiras encontram-se

detalhadas na Nota 7 às Demonstrações Financeiras.

50-A) A Instituição não possui imobilizações financeiras cujo valor contabilístico seja superior

ao justo valor.

51. Não existem outras informações de natureza significativa, para além das apresentadas

nestas Demonstrações Financeiras e notas explicativas, que impliquem uma apreciação

diferente da situação financeira da Instituição.
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2004 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASc.

Nota 1 – Aspectos gerais

O Grupo Cetelem opera em Portugal através do Banco Cetelem, S.A., entidade criada em 30 de Maio de 2003 por transformação

da sociedade Cetelem SFAC, S.A. e incorporação da totalidade dos activos, passivos e relações contratuais que constituíam o Banco

Cetelem – Sucursal, S.A., estabelecimento em Portugal da Cetelem, S.A. (instituição de crédito de direito francês), tendo a sua sede

social na Av. Dos Combatentes, nº 43 – 12º, 1600-042 Lisboa.

A Cetelem SFAC, S.A. foi constituída em 1993 tendo nesse mesmo ano iniciado a sua actividade. O seu principal objecto eram

as actividades legalmente possibilitadas às sociedades financeiras para aquisições a crédito, nomeadamente a realização de operações

de financiamento da aquisição a crédito de bens e serviços. O seu capital social, de 12.500.000 euro, encontrava-se totalmente

realizado e era representado por 2.500 acções ao portador de valor nominal de 5 Euro cada.

O Banco Cetelem – Sucursal, S.A. havia sido constituído em 1996 com o objectivo de complementar a oferta comercial da Cetelem

SFAC, S.A., nomeadamente a concessão de crédito directamente aos particulares. O valor da sua Situação Líquida a 30.05.2003 era

de 14.614.641 euro, valor esse transferido integralmente para o Banco Cetelem, S.A., sendo que 5.000.000 euro foram incorporados

no seu capital social e os restantes 9.614.641 euro registados em Reservas, com regime idêntico ao da Reserva Legal, nos termos

da alínea d) do nº 3 do artigo 295º do Código das Sociedades Comerciais.

O Banco Cetelem, S.A. é especializado na concessão de crédito ao consumo, apesar dos seus estatutos lhe permitirem a realização

de todas as actividades geralmente permitidas aos bancos. O seu capital social, de 17.500.000 euros, encontra-se totalmente subscrito

e realizado e é representado por 3.500.000 acções ao portador de 5 Euro cada.

Os accionistas de referência são a casa-mãe do grupo em França – Cetelem, S.A., que por sua vez integra o grupo BNP Paribas.

Nota 2 – Políticas contabilísticas

As práticas contabilísticas e critérios valorimétricos mais significativos adoptados pela Sociedade na elaboração das demonstrações

financeiras são os seguintes:

2.1 Bases de apresentação

As contas agora apresentadas reflectem os resultados das operações do Banco Cetelem, S.A. para os anos findos em 31 de Dezembro

de 2004 e 31 de Dezembro de 2003, tendo sido preparadas em concordância com o princípio fundamental do custo histórico.

2.2 Operações em moeda estrangeira

Todos os valores são apresentados em Euros.

As operações em moeda estrangeira são convertidas para euros com base no câmbio do dia da operação, divulgado pelo Banco

de Portugal. As diferenças entre os contravalores em euros à data das operações e os contravalores em euros à data das liquidações

dão lugar à movimentação das contas de “Diferenças Cambiais”.

2.3 Especialização dos exercícios

Os custos e proveitos são reconhecidos na demonstração de resultados do exercício a que respeitam, independentemente do seu

pagamento ou recebimento.

O princípio contabilístico da especialização dos exercícios é seguido relativamente à generalidade das rubricas das demonstrações

financeiras, especialmente no que se refere aos juros contidos nas prestações de contratos de crédito e os juros de financiamento

obtido, que são contabilizados como proveitos ou custos, respectivamente, à medida que vão sendo gerados, independentemente

do momento em que são cobrados ou pagos.



No entanto, sempre que uma operação activa se encontra vencida há mais de 3 meses,

procede-se à anulação dos respectivos juros, os quais só serão considerados proveitos

no momento em que forem efectivamente recebidos.

2.4 Créditos sobre clientes

O crédito sobre clientes reflecte o capital ainda não vencido e o capital, juros e outros valores

contidos nas prestações vencidas e não pagas. Estes últimos estão distribuídos por classes

de risco que reflectem o escalonamento temporal dos créditos e juros vencidos, em função

do período decorrido após o respectivo vencimento.

2.5 Provisões para riscos de crédito

As provisões para riscos de crédito foram calculadas de acordo com o estipulado no aviso

nº 3/95 com as alterações introduzidas pelo aviso nº 8/2003, emitidos pelo Banco de Portugal

(ver nota 6) e incluem:

a). Uma provisão específica apresentada no activo em dedução à rubrica “Créditos sobre

clientes” que, por sua vez, é constituída por:

i) uma provisão para crédito vencido calculada sobre as prestações vencidas e não pagas

mediante a aplicação das taxas definidas pelo Banco de Portugal em função do escalão

de atraso em que a dívida se insere. Para este efeito, todos os créditos concedidos são

considerados como não tendo garantia;

ii) uma provisão para outros créditos de cobrança duvidosa calculada sobre a parte

vincenda dos créditos sobre clientes que, por sua vez, se subdivide 1) numa provisão que

incide sobre os créditos reclassificados como crédito vencido para efeitos de aplicação

do referido aviso, cujas taxas são idênticas às aplicadas sobre o crédito vencido e 2) numa

provisão que incide sobre os créditos pertencentes a um mesmo cliente que são classificados

como créditos de cobrança duvidosa por via do “contágio” dos créditos reclassificados

como crédito vencido e sobre os quais incide uma provisão cujas taxas são de 50% das

taxas que incidem sobre o crédito vencido.

b). Uma provisão genérica para riscos gerais de crédito registada no passivo na rubrica

“Provisão para outros riscos e encargos”, calculada através da aplicação de um coeficiente

de 1.5% a todo o crédito concedido e não vencido que não tenha sido objecto de provisão

específica.

Com referência a 31 de Dezembro de 2004, o volume global de provisões para riscos

de crédito são consideradas suficientes para fazer face ao risco global implícito na carteira

de créditos.  Esta situação é confirmada pelo estudo de provisionamento económico exigido

pela entidade de tutela e produzido com os auditores externos, no seguimento da Carta

Circular nº 17/2002 de 14 de Fevereiro emitida pelo Banco de Portugal.

2.6 Provisão para outros riscos e encargos

A provisão para outros riscos e encargos engloba as provisões não enquadradas nas outras

rubricas, mas que se encontram afectas a finalidades específicas. A 31 de Dezembro de 2004,

o seu saldo, num total de 850.000 euros, respeita exclusivamente aos riscos implícitos associados

aos exercícios de 2002 e 2003, no seguimento do litígio fiscal incidindo sobre os exercícios

de 2000 e 2001.
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2.7 Participações Financeiras

A participação de 14.99%, num total de 104.900 euros, que o Banco Cetelem, S.A. detém na sociedade Effico – Gestão de clientes

e recuperação de activos, S.A., sociedade constituída em 19 de Fevereiro de 2003, encontra-se avaliada ao valor de aquisição (ver nota 7).

2.8 Imobilizações Incorpóreas

Nesta rubrica são registadas essencialmente as despesas de instalação, os custos plurianuais com aumentos de capital e implementação

da sociedade e os investimentos em sistemas de tratamento automatizado de dados (ver Nota 8).

A amortização dos valores em causa processa-se por duodécimos, a partir da data da sua entrada em funcionamento, por um

período de 3 anos, seguindo o método das quotas constantes.

2.9 Imobilizações Corpóreas

Todos os bens adquiridos e registados nesta rubrica são valorizados ao seu custo de aquisição (ver Nota 8).

Com excepção do imobilizado em curso, que será amortizável apenas a partir da sua entrada em funcionamento, todos os bens

são amortizados por duodécimos, pelo método das quotas constantes, às taxas anuais máximas permitidas para efeitos fiscais

previstas no Decreto Regulamentar 2/90 durante os seguintes períodos, que não diferem substancialmente da vida útil esperada:

2.10 Fiscalidade

A Instituição está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC)

e correspondente Derrama. Os impostos sobre os lucros são calculados de acordo com os critérios vigentes à data do balanço.

A Instituição foi alvo, em 2003, de uma inspecção fiscal relativa aos exercícios de 2000 e 2001 da sociedade Cetelem SFAC, S.A..

Desta inspecção resultaram liquidações adicionais num total de 1.700.000 Euro que foram integralmente pagas em 2004, dentro

do prazo previsto para o pagamento voluntário. Apesar do pagamento, a Instituição impugnou judicialmente as referidas liquidações,

aguardando-se a decisão do Tribunal.

De acordo com a legislação portuguesa, as declarações para impostos sobre lucros e outros impostos podem ser sujeitos a revisão

e correcção por parte das autoridades fiscais nos quatro anos subsequentes ao exercício a que respeitam.

A taxa efectiva de imposto durante os exercícios de 2003 e 2004 foi particularmente impactada pela não dedutibilidade das provisões

constituídas para outros riscos e encargos (Ver Nota 20).

Nº Anos

Obras em edifícios arrendados 10

Instalações interiores 8 a 10

Mobiliário e Material 8

Máquinas e Ferramentas 5

Equipamento informático 4

Equipamento de segurança 8



Nota 3 – Caixa e disponibilidade em bancos centrais

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2004 e 2003 é como se segue:

Nota 4 – Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2004 e 2003 é como se segue:

Nota 5 – Créditos sobre clientes

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

A rubrica Crédito ao consumo é constituída por contratos de crédito Lar (electrodomésticos,

móveis), crédito automóvel, crédito pessoal (para obras e outros fins) e crédito revolving.

A rubrica Outros Créditos refere-se a antecipações de financiamento sobre vendas a crédito.

A rubrica Crédito e Juros vencidos refere-se aos valores de capital e juros das prestações

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Crédito interno

     Crédito ao consumo 323.234.849 283.821.679

     Outros créditos 2.051.213 321.253

325.286.061 284.142.932

Crédito e juros vencidos

     Menos de 90 dias 3.415.798 2.922.474

     Mais de 90 dias 16.171.826 13.967.826

19.587.624 16.890.300

Crédito total 344.873.686 301.033.232

Provisão p/ crédito vencido e cobrança duvidosa

     Para crédito de cobrança duvidosa (3.398.096) (3.907.716)

     Para crédito e juros vencidos (13.442.378) (11.311.198)

(16.840.474) (15.218.914)

Crédito total líquido 328.033.212 285.814.318

valores em euros 31.12.04 31.12.03

Caixa 25.965 28.880

Banco de Portugal 1.281 1.281

27.246 30.161

valores em euros 31.12.04 31.12.03

Instituições de crédito no país

BNP Paribas 0 11.967.807

Outras Instituições de crédito 530.735 1.720.180

530.735 13.687.987
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vencidas e não cobradas, bem como ao capital vincendo relativo a contratos rescindidos (gestão contenciosa).

Os juros sobre crédito vencido há mais de 90 dias são anulados, sendo reconhecidos apenas no momento em que forem efectivamente

recebidos (ver Nota 2.3).

A cobertura relativa do crédito e juros vencidos pelas provisões para crédito vencido passou de 67% em 2003 para cerca de 69%

em 2004. Considerando também as provisões para cobrança duvidosa, a taxa de cobertura desses créditos reduz-se de cerca de 90%

para 86%.

O desdobramento da rubrica Crédito Interno por prazos residuais é como segue:

O Crédito e juros vencidos apresenta a seguinte repartição por classes de atraso:

A Empresa procedeu, a 31 de Dezembro de 2004, à realização de uma operação de "write-off" de créditos incobráveis, já integralmente

provisionados a final de 2003, no montante de cerca de 6,4 milhões de euros (valor em capital e gastos).

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Crédito interno

     Até 3 meses 6.468.813 4.196.803

     De 3 meses a 1 ano 40.697.514 43.854.871

     De 1 ano a 5 anos 206.270.793 173.838.244

     Mais de 5 anos 15.132.722 16.138.775

     Duração indeterminada 56.716.220 46.114.238

     (Crédito em conta corrente)

Sub-total 325.286.061 284.142.932

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Crédito e juros vencidos

     Classe I - Até 3 meses 3.415.798 2.922.474

     Classe II - Até 6 meses 2.434.961 2.012.016

     Classe III - Até 9 meses 5.511.402 4.731.733

     Classe IV - Até 12 meses 7.904.123 6.198.237

     Classes V a XII - Mais de 12 meses 321.341 1.025.840

Sub-total 19.587.624 16.890.300



Nota 6 – Movimento de provisões

O movimento ocorrido nas Provisões durante o exercício de 2004 foi o seguinte:

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, foi efectuada uma operação de write-off

de saldo de clientes, integralmente provisionados a final de 2003, originando uma utilização

de provisões no montante total de cerca de 7 milhões de euros.

A Provisão para outros riscos e encargos foi constituída no final de 2003 e diz respeito a um

litígio fiscal relativo aos anos de 2000 e 2001, tendo a Empresa considerado também os riscos

implícitos associados aos exercícios de 2002 e 2003.

A provisão constituída a final de 2003 foi parcialmente consumida em 2004, aquando do

pagamento das correcções fiscais sobre os exercícios de 2000 e 2001, sendo o saldo de 850.000

Eur relativo aos anos de 2002 e 2003.

Nota 7 – Participações Financeiras

Esta rubrica, no montante de Euros 104.900, refere-se à participação financeira na sociedade

EFFICO - Gestão de Clientes e Recuperação de Activos, S.A, constituída em 19 de Fevereiro

de 2003, relativa a 2.098 acções representativas de 14,99% do capital, valorizada ao custo

de aquisição.

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2004 e 2003 é como segue:

Valor V. Médio V. Balanço V. Balanço

valores em euros Quantidade Nominal Aquisição Cotação 31.12.04 31.12.03

D. Imobilizações Financeiras

Participações

- Em outras empresas residentes 2.098 50 50 - 104.900 104.900

2.098 50 50 - 104.900 104.900

Reposições Transferências

valores em euros 31.12.2003 Reforços Anulações Utilizações e outros 31.12.2004

Provisões para crédito vencido 11.311.198 9.546.768 (175.512) (7.240.076) - 13.442.378

Provisões para cobrança duvidosa 3.907.716 168.997 (678.617) - - 3.398.096

Sub-total 15.218.914 9.715.765 (854.130) (7.240.076) - 16.840.474

Provisões p/ riscos gerais de crédito 4.116.509 668.357 - - - 4.784.866

Provisões p/ outros riscos e encargos 1.700.000 - (850.000) - - 850.000

Sub-total 5.816.509 668.357 (850.000) - - 5.634.866

Total 21.035.423 10.384.122 (1.704.130) (7.240.076) - 22.475.340
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Nota 8 – Activo Imobilizado

Movimentos ocorridos nas rubricas do imobilizado e respectivos saldos a 31 de Dezembro de 2004 e 2003:

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, as despesas de estabelecimento e os custos plurienais apresentam a seguinte

composição, não se tendo verificado qualquer variação no seu montante:

31.12.2003 Movimentos Abates Amortização 31.12.2004

valores em euros Valor Bruto Amort. Acum. Aquisições Transfer. Valor Bruto Am. Acum. Exercício Valor Bruto Amort. Acum. Valor Líquido

Imobilizações incorpóreas

Despesas de estabelecimento 38.934 (38.934) - - - - - 38.934 (38.934) -

Custos plurienais 363.832 (363.826) - - - - (6) 363.832 (363.832) -

Sist. Tratam. Aut. Dados 451.286 (344.265) 26.975 131.751 - - (70.738) 610.012 (415.003) 195.009

Imobilizado em curso 79.682 - 17.566 (97.248) - - - - - -

933.734 (747.025) 44.541 34.503 - - (70.744) 1.012.778 (817.769) 195.009

Imobilizações corpóreas

Obras em Imóveis Arrend. 1.207.804 (939.452) 80.983 40.546 - - (122.269) 1.329.333 (1.061.721) 267.613

Equipamento: - -

     Mobiliário e material 590.000 (360.634) 60.919 - (60.614) 650.919 (421.248) 229.671

     Máquinas e ferramentas 323.155 (214.270) 36.576 - (30.000) 359.731 (244.270) 115.461

     Equipamento informático 2.116.437 (1.817.575) 148.351 178.941 (157.419) 2.443.729 (1.974.994) 468.735

     Instalações interiores 551.528 (190.608) 54.257 - (56.061) 605.785 (246.669) 359.116

     Equipamento de segurança 53.610 (28.800) 12.437 1.662 (10.155) 67.709 (38.955) 28.754

Imobilizado em curso - - 293.439 (255.652) - - - 37.787 - 37.786

4.842.534 (3.551.338) 686.962 (34.503) - - (436.518) 5.494.993 (3.987.855) 1.507.137

Activo Imobilizado 5.776.268 (4.298.363) 731.503 - - - (507.262) 6.507.771 (4.805.624) 1.702.146

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Despesas de Estabelecimento

     Despesas de Constituição 38.934 38.934

Sub-total 38.934 38.934

Custos Plurienais

     Despesas com aumentos de capital 83.064 83.064

     Serviços de implementação contratados 280.125 280.125

     Registos de marcas 643 643

Sub-total 363.832 363.832

Total 402.766 402.766



Nota 9 – Outros Activos

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresenta as seguintes componentes:

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, a rubrica “Cobrança de mensalidades

em curso de apresentação bancária” regista movimentos de passagem associados a transacções

de tesouraria regularizadas nos dias seguintes.

A rubrica "Devedores Diversos" compreende, nomeadamente, contas correntes com empresas

relacionadas por serviços prestados pelo Banco Cetelem, S.A e adiantamentos feitos ao pessoal

e à rede de advogados dedicada à recuperação de créditos pela via Judicial.

Nota 10 – Contas de regularização do Activo

As rubricas activas de Contas de Regularização, apresentavam em 31 de Dezembro de 2004

e 2003, os seguintes saldos:

Nota 9 – Outros Activos

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresenta as seguintes componentes:

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, a rubrica “Cobrança de mensalidades

em curso de apresentação bancária” regista movimentos de passagem associados a transacções

de tesouraria regularizadas nos dias seguintes.

A rubrica "Devedores Diversos" compreende, nomeadamente, contas correntes com empresas

relacionadas por serviços prestados pelo Banco Cetelem, S.A e adiantamentos feitos ao pessoal

e à rede de advogados dedicada à recuperação de créditos pela via Judicial.

Nota 10 – Contas de regularização do Activo

As rubricas activas de Contas de Regularização, apresentavam em 31 de Dezembro de 2004

e 2003, os seguintes saldos:

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Outros Activos

Cobrança de mensalidades

em curso de apresentação bancária 235.222 201.867

Devedores diversos 147.990 983.858

383.212 1.185.725

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Contas de regularização - Activo

Proveitos a receber

     Juros de crédito concedido 3.414.868 3.427.855

     Comissões de intermediação de seguros 928.974 814.229

     Outros 20 4.000

Sub-total 4.343.862 4.246.084

Despesas com custo diferido

     Rendas e alugueres 52.015 59.955

     Campanhas de publicidade 40.849 -

     Contratos de manutenção 19.214 52.181

     Outras Despesas 246 3.042

Sub-total 112.324 115.178

Outras contas de regularização

     Valores cobrados - créditos a imputar 229.803 259.725

     Imposto do selo a receber 73.140 48.640

     Despesas de dossier a  cobrar de clientes 68.574 54.008

     Comissões pagas a parceiros 1.100.000 -

     Outras operações a regularizar 255.384 23.265

Sub-total 1.726.901 385.638

Total 6.183.087 4.746.900
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A 31 de Dezembro de 2004, a rubrica "Juros de crédito concedido" refere-se à especialização de juros decorridos e não vencidos

relativamente a contratos de crédito em curso.

A rubrica de “Comissões de intermediação de seguros” concerne comissões e valores de participação nos resultados a receber

das companhias de seguros com quem a sociedade opera.

A rubrica “Despesas com custo diferido” compreende, nomeadamente, a especialização de rendas e alugueres, de contratos

de manutenção (parte referente a Janeiro de 2005) e custos com expositores, blocos e folhetos a utilizar em 2005.

O saldo de "Valores cobrados - créditos a imputar" respeita a recebimentos efectuados nas agências, ainda não depositados

no banco.

A conta "Outras operações a regularizar" reflecte, principalmente, situações de cheques emitidos para pagamentos a fornecedores,

sem que tenha sido recepcionada a respectiva factura.

Nota 11 – Débitos para com Instituições de crédito

Esta rubrica apresentava a seguinte estrutura a 31 de Dezembro de 2004 e 2003:

O saldo da conta "Outros recursos de instituições de crédito" no país corresponde a um descoberto bancário.

O saldo de "Recursos de instituições de crédito" no estrangeiro corresponde a financiamentos obtidos directamente junto

do BNP Paribas em França.

A sua decomposição por prazos residuais de vencimento é como segue:

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Recursos de instituições de crédito no país

     Empréstimos de curto prazo 25.750.000 16.000.000

     Outros recursos de instituições de crédito 519.785 -

Sub-total 26.269.785 16.000.000

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

     Empréstimos e depósitos a médio/longo prazo 251.880.000 242.965.000

Sub-total 251.880.000 242.965.000

Total 278.149.785 258.965.000

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Até 3 meses 63.900.000 62.695.000

De 3 meses a 1 ano 87.090.000 78.900.000

De 1 ano a 5 anos 126.590.000 117.305.000

Mais de 5 anos 50.000 65.000

Duração indeterminada 519.785 -

278.149.785 258.965.000



Nota 12 – Outros Passivos

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresentava as seguintes componentes:

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, a rubrica “Pagamentos a parceiros

em curso de apresentação bancária” regista movimentos de passagem associados a transacções

de tesouraria regularizados nos dias seguintes.

A rubrica "Credores Diversos - clientes" corresponde a saldos credores originados por

pagamentos antecipados ou pagamentos em duplicado por parte de clientes.

A rubrica "Credores Diversos - seguradoras" compreende, essencialmente, os prémios cobrados,

referentes ao mês de Dezembro, a pagar às companhias de seguros.

A rubrica "Fornecedores Diversos" inclui o montante de Euros 1.421.020 relativo a débitos

de custos de utilização de meios informáticos e de desenvolvimentos informáticos efectuados

por entidades do Grupo, residentes em França. Os restantes valores dizem respeito à facturação

de final do ano de fornecimentos e serviços de terceiros.

A rubrica "Imposto sobre o rendimento a pagar" refere-se ao imposto a pagar em sede

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, conforme mencionado na nota 26.

A rubrica "Imposto do selo" refere-se ao imposto a pagar referente ao mês de Dezembro

decorrente, essencialmente, de operações de crédito.

Os valores de "Retenção de imposto na fonte" decorrem do processamento de remunerações,

honorários e pagamento de rendas do mês de Dezembro.

O valor das "Contribuições para a Segurança Social" decorre igualmente do processamento

Nota 12 – Outros Passivos

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresentava as seguintes componentes:

Com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, a rubrica “Pagamentos a parceiros

em curso de apresentação bancária” regista movimentos de passagem associados a transacções

de tesouraria regularizados nos dias seguintes.

A rubrica "Credores Diversos - clientes" corresponde a saldos credores originados por

pagamentos antecipados ou pagamentos em duplicado por parte de clientes.

A rubrica "Credores Diversos - seguradoras" compreende, essencialmente, os prémios cobrados,

referentes ao mês de Dezembro, a pagar às companhias de seguros.

A rubrica "Fornecedores Diversos" inclui o montante de Euros 1.421.020 relativo a débitos

de custos de utilização de meios informáticos e de desenvolvimentos informáticos efectuados

por entidades do Grupo, residentes em França. Os restantes valores dizem respeito à facturação

de final do ano de fornecimentos e serviços de terceiros.

A rubrica "Imposto sobre o rendimento a pagar" refere-se ao imposto a pagar em sede

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, conforme mencionado na nota 26.

A rubrica "Imposto do selo" refere-se ao imposto a pagar referente ao mês de Dezembro

decorrente, essencialmente, de operações de crédito.

Os valores de "Retenção de imposto na fonte" decorrem do processamento de remunerações,

honorários e pagamento de rendas do mês de Dezembro.

O valor das "Contribuições para a Segurança Social" decorre igualmente do processamento

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Outros Passivos

Credores

     Pagamentos a parceiros

     em curso de apresentação bancária 998.427 821.027

     Credores diversos - Clientes 754.348 697.189

     Credores diversos - Seguradoras 378.612 532.330

     Fornecedores diversos 2.245.246 1.161.374

     Outros 3.457 23.984

4.380.090 3.235.904

Outras exigibilidades

     Imposto sobre o rendimento 2.797.915 1.196.478

     Imposto do selo 284.877 260.959

     Retenção de imposto na fonte 80.636 75.770

     Contribuições para a Seg. Social 108.276 111.044

     IVA a pagar 146.785 94.371

3.418.489 1.738.622

7.798.579 4.974.526
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de remunerações relativo ao mês de Dezembro.

O valor de "IVA a pagar" respeita ao montante apurado no quarto trimestre do ano, a pagar em Fevereiro de 2005.

Nota 13 – Contas de regularização do Passivo

As rubricas activas e passivas de Contas de Regularização, apresentavam em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, os seguintes saldos:

Em 31 de Dezembro de 2004, a rubrica "Juros de empréstimos obtidos" representava um valor negativo decorrente do pagamento

antecipado de empréstimos com data de vencimento no primeiro dia útil do ano (diferença de datas-valor).

O valor de "Custos com o pessoal" corresponde à parte referente a 2004 da estimativa de encargos com férias e subsídio de férias

e a estimativa de prémio de produtividade atribuída a colaboradores, a liquidar em 2005.

O valor de "Comissões a pagar" corresponde à especialização de comissões referentes a incentivos a pagar pela angariação

de contratos de crédito ao consumo, conforme mencionado na nota 16.

O valor de "Outros custos a pagar" corresponde, na sua maior parte, aos valores ainda não pagos relativos a custos com Publicidade

e Prémios relativos a campanhas de final de ano e serviços diversos prestados por terceiros.

A rubrica de "Receitas com proveito diferido" é composta por retenções de juros feitas a vendedores, cujos proveitos são reconhecidos

em função da duração dos contratos correspondentes.

Nota 14 – Movimentos no capital

Entre 31 de Dezembro de 2004 e 31 de Dezembro de 2003, os movimentos nas rubricas de Capital Próprio foram os seguintes:

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Contas de regularização - Passivo

Custos a pagar

     Juros de empréstimos obtidos (21.543) 703.258

     Custos com o pessoal 1.095.960 1.088.460

     Comissões a pagar 525.260 254.608

     Outros custos a pagar 2.182.474 1.461.299

3.782.151 3.507.625

Receitas com proveito diferido 1.048.139 784.831

Outras contas de regularização 18.777 20.125

4.849.067 4.312.581

Aumentos/ Transf.

valores em euros 31.12.2003 Diminuições e outros 31.12.2004

Capital subscrito 17.500.000 17.500.000

Reservas 10.046.204 277.279 10.323.484

Resultados transitados 2.660.283 2.495.514 (2.485.000) 2.670.797

Resultado do exercício

     2003 2.772.793 (2.772.793) - -

     2004 10.014.923 - 10.014.923

32.979.280 10.014.923 (2.485.000) 40.509.204



O capital de Euros 17.500.000 representado por 3.500.000 acções de valor nominal de 5 Euros

cada, encontra-se totalmente subscrito e realizado.

Na sequência da proposta do Conselho de Administração do Banco Cetelem, S.A., aprovada

em Assembleia Geral, o Resultado Líquido do exercício de 2004 foi aplicado da seguinte

forma:

Nota 15 – Juros e custos equiparados

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

Em 2003, os juros de médio e longo prazo de instituições de crédito no país dizem respeito

aos juros, até Maio, de um empréstimo contraído pela Cetelem SFAC, S.A. junto da Cetelem,

S.A. - Sucursal.

O saldo de juros de instituições de crédito no estrangeiro corresponde exclusivamente a juros

de empréstimos a médio e longo prazo contraídos junto do BNP Paribas em França.

A rubrica "Outros juros e custos equiparados" respeita exclusivamente às contribuições para

o Fundo de Garantia de Depósitos, sendo que em 2003 esta respeita à contribuição inicial.

valores em euros 2004

Para reserva legal 1.001.492

Para resultados transitados 9.013.431

Para distribuição aos accionistas -

10.014.923

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Juros de instituições de crédito no país

     Juros de empréstimos MLP - 128.377

     Juros de empréstimos CP 31.895 26.366

     Juros de empréstimos D.O. 7.641 19.521

39.536 174.264

Juros de instituições de crédito no estrangeiro

     Juros de empréstimos / depósitos MLP 8.379.012 6.771.256

Outros juros e custos equiparados 17.500 50.000

8.436.048 6.995.520
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Nota 16 – Custos com comissões

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

O valor de comisões "Por serviços bancários" integra principalmente débitos bancários  relacionados com cobranças de mensalidades

de crédito concedido. Os custos incorridos pela sociedade Cetelem, S.A. - Sucursal, até 30 de Maio de 2003, no montante de Euros

104.410, foram objecto de incorporação no capital próprio do Banco Cetelem, S.A..

A rubrica de "Outras comissões" refere-se a comissões por angariação de contratos de crédito ao consumo.

Nota 17 – Custos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

A rubrica de "Outros custos com o pessoal" integra Euros 132.420 (Euros 23.391, em 2003) de Indemnizações contratuais pela

rescisão de contratos. Em 2003, esta rubrica integrava também os custos relacionados com as comemorações do 10º Aniversário

do Grupo Cetetem em Portugal.

De referir que a sociedade Cetelem, S.A. - Sucursal registara, até 30 de Maio de 2003, custos com o pessoal no montante

de Euros 267.028.

O efectivo médio de colaboradores ventilado por categorias profissionais distribui-se da seguinte forma:

valores em euros 31.12.04 31.12.03

Remunerações 5.033.492 4.423.522

Encargos sociais obrigatórios e facultativos 1.107.773 950.088

Outros custos com o pessoal 373.356 463.849

6.514.622 5.837.459

 31.12.04 31.12.03

Funções de Direcção 9 9

Funções Técnicas e Especializadas 204 170

Funções Administrativas 16 28

229 207

valores em euros 31.12.04 31.12.03

Por serviços bancários 1.082.400 875.702

Outras comissões 2.170.232 1.672.116

3.252.632 2.547.818



Nota 18 – Outros custos administrativos

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

De referir que a sociedade Cetelem, S.A. - Sucursal registara, até 30 de Maio de 2003, custos

com fornecimentos e serviços externos no montante de Euros 823.303 (incluindo cerca

de 435 mil euros relativos a valores debitados pela ex-Cetelem SFAC, S.A.).

A rubrica "Rendas e alugueres" compreende, essencialmente, cerca de 707 mil euros

de rendas de instalações (698 mil euros em 2003) e cerca de 317 mil euros de aluguer

de viaturas (280 mil euros em 2003).

A rubrica "Comunicações e despesas de expedição" compreende, essencialmente, 1.178 mil

euros de custos com correio, 664 mil euros de custos com comunicações e 229 mil euros

de custos com outras despesas de expedição.

A rubrica "Publicidade" integra, nomeadamente, custos com acções promocionais (patrocínios

de feiras, exposições), assim como material publicitário. Esta rubrica inclui ainda o montante

de 466 mil euros (181 mil euros em 2003) referente a Prémios. A variação significativa face

ao exercício anterior é justificada, essencialmente, por campanha publicitária de lançamento

do novo produto "Credial".

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Fornecimentos de terceiros

     Água, energia e combustíveis 211.326 200.075

     Impressos e material de consumo corrente 742.034 588.591

     Outros fornecimentos de terceiros 23.322 21.487

Subtotal 976.682 810.153

Serviços de terceiros

     Rendas e alugueres 1.052.532 995.853

     Comunicações e despesas de expedição 2.070.620 2.020.542

     Deslocações, estadas e representação 427.646 356.477

     Publicidade 3.053.842 1.729.797

     Avenças e Honorários 216.772 181.893

     Trabalho independente 266.906 205.068

     Conservação e reparação 275.665 209.449

     Contencioso e Notariado 94.505 208.325

     Subcontratação informática 1.967.661 744.724

     Informações comerciais 293.818 214.465

     Serviços de impressão gráfica 160.503 152.485

     Formação de pessoal 152.251 88.250

     Subcontratação de pessoal 133.677 172.560

     Serviços especializados de cobrança 99.636 87.652

     Outros serviços especializados 1.185.727 678.661

     Outros serviços de terceiros 83.502 80.486

Subtotal 11.535.263 8.126.688

Total 12.511.945 8.936.841
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A rubrica "Subcontratação informática" regista, essencialmente, custos com a utilização de meios informáticos, debitados pela

Cetelem, S.A. e pela Léval Développement, ambas entidades do Grupo residentes em França. A variação significativa face

ao exercício anterior decorre, nomeadamente, dos projectos "Internet Commerce" e "Ligação on-line com MasterCard".

A rubrica "Informações comerciais" regista os custos com consultas de bases de dados da Credinformações e do Banco de Portugal.

A rubrica "Serviços de impressão gráfica" inclui, essencialmente, valores referentes a impressão e envelopagem de mailings.

A rubrica "Outros serviços especializados" inclui, essencialmente, cerca de 700 mil euros de serviços de gestão de crédito prestados

pela Effico, S.A. (face a cerca de 400 mil euros de Março a Dezembro de 2003). Inclui ainda, entre outros de valor inferior, serviços

de Telemarketing (60 mil euros) e de call-center (52 mil euros).

Nota 19 – Resultados Extraordinários

As respectivas rubricas, com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, são detalhadas como segue:

Em 2004, a rubrica "Outros Ganhos Extraordinários" integra, essencialmente, o acerto da estimativa de "Bónus de produtividade"

atribuído aos colaboradores, relativamente ao exercício de 2003 e, em 2003, o acerto da estimativa de "rappel" atribuída pela

Cardif Assurance relativamente ao exercício de 2002.

Em 2004, a rubrica "Perdas Extraordinárias" compreende, essencialmente, Euros 1.701.000 de pagamentos ao Estado, na sequência

de inspecção fiscal incidindo sobre os exercícios de 2000 e 2001 (ver nota 6).

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Ganhos extraordinários

     Indemnizações legais de contencioso - 46.475

     Indemnizações por incumprimento 741 41.590

     Mais-valias na realiz. de valores imobilizados - 2.207

     Outros ganhos extraordinários 146.975 137.637

Sub-total 147.716 227.909

Perdas extraordinárias

     Multas e outras penalidades legais (1.729.547) (5.682)

     Menos-valias na realização de valores imobilizados - (81)

Sub-total (1.729.547) (5.763)

Resultados extraordinários (1.581.831) 222.146



Nota 20 – Imposto sobre os Lucros

O imposto sobre o rendimento, em 31 de Dezembro de 2004, ascendeu a 4 375 824 Euro,

dos quais 1 577 909 Euro foram já liquidados através de pagamentos por conta, restando

liquidar 2 797 915 Euro (ver Nota 31).

A taxa efectiva de imposto ascendeu assim a 30,41% em 2004 (42,77% em 2003).

A diferença para as taxas legais em vigor deriva essencialmente de dois factores:

1) constituição de provisões fiscalmente não aceites como custo "Para outros riscos e encargos"

no valor de Euros 1 701 000 em 2003 e pagamento, em 2004, das correcções fiscais sobre

os exercícios de 2000 e 2001, que resultaram num custo adicional de Euros 850.000 relativo

à parte não provisionada em 2003 - ver Nota 25;

2) constituição de provisões "Para riscos gerais de crédito".

Nota 21 – Juros e proveitos equiparados

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

Conforme referido anteriormente, os juros e proveitos equiparados registados pela sociedade

Cetelem, S.A. - Sucursal, até 30 de Maio de 2003, no montante de Euros 8.013.042, foram

objecto de incorporação no capital próprio do Banco Cetelem, S.A. aquando da fusão.

A rubrica de "Outros juros e proveitos" refere-se a juros de depósitos à ordem.

valores em euros 31.12.04 31.12.03

Juros de crédito concedido 44.874.221 34.672.794

Outros juros e proveitos 10.101 63.092

44.884.322 34.735.886

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002

Imposto sobre o rendimento 4.375.824 2.072.446 2.801.614

Pagamentos por conta (1.577.909) (875.968) (1.929.248)

Saldo corrente a pagar (ver nota 31) 2.797.915 1.196.478 872.366

Resultado antes de Imposto 14.390.747 4.845.238 7.941.215

     Resultados Correntes 15.982.016 4.633.633 7.756.828

     Resultados Extraordinários (1.581.832) 222.146 199.336

     Outros Impostos (9.437) (10.541) (14.949)

Taxa efectiva de imposto 30,41% 42,77% 35,28%
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Nota 22 – Proveitos com Comissões

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é composta por:

A rubrica de comissões "Por angariação de seguros" refere-se a comissões recebidas como contrapartida da angariação de contratos

de seguro associados aos contratos de crédito ao consumo. Os valores de comissões registados pela sociedade Cetelem, S.A. -

Sucursal, até 30 de Maio de 2003, no montante de Euros 791.434, foram objecto de incorporação no capital próprio do Banco

Cetelem, S.A..

A rubrica de "Anuidades" refere-se à cobrança, pela primeira vez, da anuidade do cartão Aurora Mastercard, associada ao segundo

aniversário de emissão dos cartões (1ª anuidade gratuita).

A rubrica "Mastercard" refere-se a comissões recebidas desta entidade pela emissão de cartões associados a esta Rede.

A rubrica de "Outras comissões" integra Euros 23.688 (Euros 30.063, em 2003) referentes a comissões por antecipação

de financiamentos a angariadores de crédito.

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Por angariação de seguros 3.876.630 2.587.860

Anuidades 188.934 -

Mastercard 294.703 192.177

Outras comissões 54.428 32.982

4.414.695 2.813.019



Nota 23 – Outros Proveitos e Custos de Exploração

As referidas rubricas, com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, são detalhadas como

segue:

Em 2003, a rubrica "Prestação de Serviços" compreendia, essencialmente, débitos relativos

a serviços de gestão de dossiers relativos aos dois primeiros meses do ano, cuja actividade

passou a ser desenvolvida pela sociedade Effico, S.A. a partir de Março 2003.

O aumento constatado na rubrica "Reembolso de despesas de dossier", no exercício de 2004,

deve-se a dois factores:

1) 203.233 Euro registados em proveitos pelo Cetelem, S.A. - Sucursal, até 30 de Maio

de 2003, incorporados no Capital Próprio do Banco Cetelem, S.A. aquando da fusão e

2) crescimento da produção com despesas de dossier e aumento do nível das mesmas,

acompanhando a tendência do mercado.

A rubrica "Outros proveitos associados à gestão de dossiers" compreende as Indemnizações

de atraso nos pagamentos e de reembolso por antecipação.

A rubrica "Recuperação de créditos incobráveis" regista a recuperação de juros e despesas

de crédito vencido relativa aos créditos que haviam sido considerados irrecuperáveis,

na sequência da operação de Write-off efectuada no final de 2003.

A rubrica "Outros Serviços Prestados" compreende, essencialmente, a facturação, à Effico,

S.A., de serviços de gestão administrativa e de pessoal e a facturação a entidades externas

de serviços relacionados com a utilização do aplicativo informático de gestão. Em 2003, essa

rubrica incluía ainda os débitos à Cetelem, S.A. - Sucursal, até 30 de Maio, referentes

à imputação de custos comuns (cerca de 397 500 Euro).

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Proveitos

     Prestação de serviços - 63.844

     Reembolso de despesas de dossier 1.813.846 935.854

     Outros proveitos associados à gestão de dossiers 3.130.536 3.064.802

     Recuperação de créditos incobráveis 1.511.650 -

     Outros Serviços Prestados 138.730 619.345

Subtotal 6.594.762 4.683.845

Custos (9.241) (9.078)

Total 6.585.521 4.674.767
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Nota 24 – Contas Extrapatrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica é analisada como segue:

Nota 25 – Transacções com entidades do Grupo

Em 31 de Dezembro de 2004, a quase totalidade do financiamento externo é efectuado junto do BNP Paribas, pelo que a rubrica

“Juros e custos equiparados” é essencialmente constituída pelos juros destas operações.

Da mesma forma, a quase totalidade da gestão de seguros encontra-se a cargo da Cardif (constituída pelas entidades Cardif Vie

e Cardif - Risques Divers), pelo que a rubrica "Comissões - Intervenção em Seguros", no montante de cerca de 3.900.000 Euros

(2.600.000 Euros em 2003, valor que excluía as comissões registadas pela Cetelem, S.A. - Sucursal até Maio), é essencialmente

constituída pelas comissões pagas por essas entidades.

No ano em análise, a Effico, S.A. prestou ao Banco Cetelem, S.A. serviços de recuperação de créditos por cuja gestão facturou cerca

de 700.000 Euro (410.000 Euro de Março a Dezembro de 2003).

A gestão da frota automóvel do Banco Cetelem, S.A. encontra-se igualmente a cargo de uma entidade do Grupo, a Arval PHH,

S.A., por cujos serviços facturou cerca de 317.000 Euro em 2004 (280.000 Euro em 2003).

Os custos de utilização de meios e serviços informáticos, debitados pela casa-mãe em França, ascenderam a 1.186.000 Euro em 2004

(745.000 Euro em 2003, excluídos os valores registados pela Cetelem, S.A. - Sucursal até Maio).

Nota Final

Em cumprimento das disposições legais em vigor, declara-se não existirem quaisquer dívidas em situação de mora ao Sector Público

Estatal, incluindo a Segurança Social.

No sentido de cumprir com o disposto no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais declara-se que não ocorreram, após

o termo do exercício, factos relevantes não mencionados susceptíveis de afectar as Demonstrações Financeiras.

valores em euros 31.12.2004 31.12.2003

Compromisos assumidos perante terceiros 162.730.957 114.345.176

Compromissos assumidos por terceiros 11.250.000 38.234.295

Outras contas extrapatrimoniais

     Créditos abatidos ao activo 23.808.205 23.767.895

     Juros vencidos 2.478.549 3.335.487

200.267.711 179.682.854





2004 PARECER E CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS



2004 RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICOa.

Nos termos da Lei e dos Estatutos  apresentamos  aos  Senhores Accionistas o nosso  Relatório

e Parecer sobre as Contas apresentadas pelo Conselho de Administração do BANCO

CETELEM, SA, relativamente ao exercício terminado em 31 de Dezembro de 2004.

No decorrer  do exercício de 2004 acompanhámos com regularidade a evolução da actividade

da  Empresa e procedemos às verificações contabilísticas que considerámos necessárias

ao desempenho das nossas funções. Sempre obtivemos da Administração e dos serviços

os esclarecimentos solicitados.

No final do exercício, a Administração apresentou-nos o Relatório de Gestão, o Balanço

e as  contas do exercício, documentos que examinámos.

O Relatório de Gestão expõe adequadamente os negócios sociais e permite uma boa

compreensão da situação da Empresa.

Em resultado do desempenho das nossas funções,  somos de Parecer:

a) Que sejam aprovados o Balanço, a Demonstração de Resultados e o respectivo Anexo,

referentes ao exercício de 2004;

b) Que seja aprovado o Relatório de Gestão,  bem como a proposta de aplicação dos resultados,

nele contida.

Lisboa, 21 de Março de 2005

O FISCAL ÚNICO

ANTÓNIO BARREIRA, FERNANDO VIEIRA, JUSTINO ROMÃO E ASSOCIADOS, SROC

representada pelo Dr. Justino Mendes dos Santos Romão (ROC nº 379)
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2004 CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTASb.

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas do BANCO CETELEM, SA, as quais  compreendem o Balanço em 31 de Dezembro

de 2004 (que evidencia um total de 336 964 537 euros e um total de capital próprio de 40 509 204 euros, incluindo um resultado

líquido de 10 014 923 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo naquela data e o correspondente

Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração, a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma

verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa e o resultado das suas operações, bem como a adopção de critérios

e políticas contabilísticas adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas

demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de  acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e  executado com o objectivo de obter um grau

de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto

o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações  financeiras

e  a  avaliação  das  estimativas,  baseadas  em  juízos  e critérios definidos pela Administração, utilizadas na sua preparação;

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua  divulgação,  tendo  em  conta  as circunstâncias;

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião sobre aquelas demonstrações

financeiras.

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do BANCO CETELEM, SA, em 31 de Dezembro de 2004 e o resultado das suas

operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para

o sector financeiro.

Lisboa, 21 de Março de 2005

ANTÓNIO BARREIRA, FERNANDO VIEIRA, JUSTINO ROMÃO E ASSOCIADOS, SROC

representada pelo Dr. Justino Mendes dos Santos Romão (ROC nº 379)
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