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54 anos
anos de existência

38.9 mil milhões €
de produção 
(+18% em relação a 2005)

27 países
em 4 continentes

21.451 
colaboradores 
(51,7% fora de França)

53.4 mil milhões €
em carteira
(+19% em relação a 2005)

734 milhões €
de resultado antes de imposto 
(+22% em relação a 2005).PE
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REAL ESTATE INVESTMENT

RETAIL BANKING
AND INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

RESULTADOS (1)

Em milhões de euros 2006 2005 Evolução 2006/ 2005

PNB 2.684 2.015 33%
Resultado Bruto de Exploração (RBE)(2) 1.166 917 27%
Resultado de Exploração(3) 646 464 39%
Resultado Antes de Imposto 734 602 22%

Coeficiente de Intermediação(4) 75% 76% -1 pt
ROA Bruto 2% 1.8 % 20 bp

(1) Contributo ao resultado consolidado do BNP Paribas.
(2) RBE = PNB - Gastos Gerais.
(3) Resultado de exploração = RBE – Risco.
(4) Coeficiente de intermediação = (Gastos gerais + Risco) / PNB
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A forte presença do Cetelem na maior parte das cadeias

nacionais e internacionais traduziu-se num aumento

significativo das vendas dos parceiros, mensurável através

do aumento da taxa de recurso ao crédito. A gama de

produtos disponibilizada e o saber-fazer das equipas

comerciais em termos de animação dos pontos de venda

confirmam a liderança do Cetelem no mercado da

Distribuição.

No mercado Automóvel o Cetelem conheceu meses

comercialmente difíceis decorrentes da reestruturação da

carteira de parceiros. Perto do final do ano, um novo impulso

foi dado à actividade junto das concessões.

Mas estas boas performances comerciais não foram obtidas

em detrimento de um bom nível de risco que é alcançado

desde há vários anos em Portugal. E é por isso que o risco

constatado no conjunto da carteira melhorou mais uma vez

este ano.

As escolhas tecnológicas dos anos anteriores permitiram

ao Cetelem conquistar uma quota de mercado importante

no mercado da venda directa de crédito ao consumo em

Portugal. A plataforma Internet desenvolvida em 2005

desempenhou bem o papel que lhe estava destinado:

suportar o desenvolvimento da actividade de aquisição 

directa de clientes, melhorar a gama de serviços oferecida

aos seus clientes (via o “Home Banking”), aumentar a

produtividade dos seus colaboradores.

A introdução do novo logótipo do Cetelem, acompanhada

de uma linha de comunicação comum ao nível mundial,

permitiu acelerar o desenvolvimento da aquisição directa

de clientes no segmento dos Empréstimos Pessoais de

elevado montante, enquanto que a marca Credial confirmava

o seu sucesso no segmento dos créditos revolving de

pequeno e médio montante.

O ano de 2006 foi também o primeiro de funcionamento

da nova organização do Grupo Cetelem em termos mundiais.

As direcções “Corporate” transversais permitindo difundir

as melhores práticas constatadas nos vários países. A este

nível, foram inúmeras as inovações testadas pelo Cetelem

Portugal que foram utilizadas com sucesso por outras filiais

do Grupo.

Agradeço aos colaboradores do Cetelem Portugal pelos

excelentes resultados obtidos, tanto ao nível comercial como

financeiro, que vos convido a examinar nas páginas

seguintes.

Marc FELTESSE

Director da Zona Atlântica/Mar do Norte do Grupo Cetelem 

Presidente do Banco Cetelem

O ano de 2006 foi o 
“ano do crescimento”.
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A economia portuguesa registou, em 2006, uma evolução globalmente
mais favorável que no ano anterior, observando-se um crescimento
estimado de 1,3 por cento no PIB. 
A aceleração da actividade assentou essencialmente na forte expansão das
exportações, tendo-se verificado um crescimento virtualmente nulo da
procura interna. Esta última é o reflexo da moderação do consumo privado
e da queda do consumo público, uma evolução que deve ser avaliada à luz
da necessidade de correcção dos desequilíbrios macroeconómicos da
economia portuguesa. 

Apesar da aceleração da actividade económica, a variação do PIB
português foi a mais baixa de entre os 25 países da União Europeia, tendo-
-se acentuado o diferencial de crescimento face à média dos países que
integram a área do euro (média de crescimento em 2006 de 2,7 por cento).
Contudo, as previsões indicam que esta divergência terá tendência a
diminuir nos próximos anos, aproximando-se o crescimento português do 
da zona euro.

A. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
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EVOLUÇÃO DO PIB 

VENDAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS

Por seu lado, as vendas de veículos ligeiros de passageiros registaram uma desaceleração, tendo diminuído em cerca
de 6 por cento o número de veículos vendidos face ao ano anterior. Venderam-se em Portugal em 2006, 194.702
veículos.

Em 2007, as previsões da ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal - apontam para um crescimento
nulo das vendas de veículos ligeiros de passageiros, ligeiramente abaixo das 200.000 viaturas.

Em 2006, a taxa média anual do IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor) inverteu a sua tendência de
descida, fixando-se nos 3% (contra 2.1% em 2005). Os preços registaram, contudo, uma desaceleração significativa
entre o primeiro e o segundo semestres, tendo a inflação atingido níveis próximos de 2.5 por cento no final do ano. 

O aumento da taxa média de inflação reflecte essencialmente o impacto do aumento de impostos indirectos (subida
do imposto sobre o tabaco e efeitos desfasados do aumento do IVA em 2005) e da aceleração dos preços de
importação de produtos não energéticos, bem como o comportamento desfavorável dos preços dos bens alimentares
não transformados, tradicionalmente muito voláteis. 

O diferencial da inflação média face à área do euro (2.2% em 2006), que fora aproximadamente nulo em 2005,
aumentou para 0.8 p.p. em 2006. No entanto, as previsões do Banco de Portugal para os anos de 2007 e 2008
apontam para uma descida do IHPC para níveis em torno dos 2.3%, níveis estes próximos da média prevista para a
zona euro.
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EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO E DO CONSUMO PRIVADO

Estima-se que o consumo privado em Portugal, no ano de 2006, tenha tido um crescimento ligeiramente superior a 1%,
enquanto que em 2005 esta variação situou-se nos 2.1%. Em contraste com o verificado em anos recentes, a variação
do consumo privado foi, não só inferior ao crescimento do PIB, como também ao crescimento do consumo privado na
área do euro. 

No entanto, não obstante os elevados níveis de endividamento entretanto atingidos, o consumo privado evidenciou nos
últimos dois anos uma forte resistência ao abrandamento, um comportamento com certeza associado à manutenção
de condições de financiamento muito favoráveis no mercado do crédito. Para além dos reduzidos níveis das taxas de
juro de referência do BCE, a compressão das margens auferidas pelos bancos no mercado de crédito e a oferta de
novos produtos financeiros e modalidades contratuais permitiram conter o serviço da dívida suportado pelas famílias. 

Em 2006, o aumento das taxas de juro e o agravamento da carga fiscal terão induzido uma moderação das despesas
de consumo privado, num contexto em que a melhoria das condições no mercado de trabalho foi ainda incipiente,
aliado à erosão provocada pelo aumento da inflação. 

A taxa de desemprego situou-se nos 7.7% no conjunto do ano de 2006, um nível próximo do observado no ano
anterior, após os sucessivos aumentos observados desde 2002. A quase estabilização desta taxa na economia
portuguesa contrasta com a tendência claramente descendente na área do euro, onde a taxa de desemprego
atingiu os 7.9% em 2006.  

De realçar que as previsões apontam para que nos anos de 2007 e 2008 a taxa de desemprego em Portugal se situe
acima da média da Zona Euro, facto que não acontecia desde há pelo menos 15 anos a esta parte e que constitui um
importante sinal de alerta para a economia portuguesa.
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EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE MERCADO

O Banco Central Europeu aumentou gradualmente as suas taxas de juro de referência ao longo de 2006, colocando a
taxa mínima aplicável às operações principais de refinanciamento em 3.75 por cento em Março de 2007, o que
corresponde a uma variação acumulada de 175 p.b. desde Dezembro de 2005.

Para 2007, existem já previsões no sentido de um novo aumento da taxa de referência para os 4%, mantendo-se a
tendência de subida, consequência da previsão da reanimação económica na Zona Euro.

Os empréstimos de instituições de crédito a particulares mantiveram uma elevada taxa de crescimento ao longo do ano,
em torno dos 10%, idêntica à verificada em 2005. No entanto, o recurso ao crédito junto dos bancos destina-se
maioritariamente ao financiamento da compra de habitação, representando este cerca de 88% do total de crédito
concedido a particulares. 

Em 2006, o segmento destinado à aquisição de habitação manteve-se bastante dinâmico, registando um crescimento
de cerca de 10%, suportado pela política de redução das margens praticadas por parte dos bancos e pela diversificação
das formas contratuais, que permitiram atenuar o efeito do aumento das taxas de mercado.

O mesmo nível de crescimento verificou-se nos empréstimos concedidos pelas instituições de crédito para outros fins
que não habitação, crescimento esse que foi bastante superior ao do consumo privado, o que indicia um aumento do
recurso ao crédito por parte das famílias para satisfazer as suas necessidades de consumo. 

De acordo com dados fornecidos pela ASFAC, associação representativa do crédito especializado, o volume de novos
créditos ao consumo concedidos a particulares pela globalidade das associadas aumentou cerca de 15% face a 2005,
tendo o sector automóvel (excluídos o Leasing e o ALD) crescido 11%, o sector do Lar crescido 6%, os restantes créditos
clássicos (onde se enquadra o crédito pessoal) aumentado 38% e o crédito Revolving aumentado 20%.

Em termos consolidados (Bancos, SFAC’s e IFIC’s), o mercado do crédito ao consumo cresceu cerca de 11% em 2006,
atingindo um valor total de cerca de 14,4 mil milhões de euros.

Com base nestes dados, verificou-se um aumento da quota de mercado do Banco Cetelem entre 2005 e 2006,
passando esta de cerca de 3.4% do total do crédito ao consumo concedido a particulares no final de 2005, para cerca
de 3.8% no final de 2006.
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No mercado do Lar e do Equipamento da Pessoa, o ano de 2006 saldou-se por um crescimento de 9% do crédito
concedido, o mesmo registado em 2005. Esta evolução positiva do crédito lar foi possível graças ao reforço da
presença do Banco em algumas parcerias estratégicas, já que este mercado é dominado pelas grandes superfícies e
cadeias de lojas especializadas, que reúnem 47% da quota deste mercado.

De acordo com dados relativos a 2006 do “Observador Cetelem”, estudo de mercado realizado pelo Banco Cetelem,
estima-se que o crescimento global do mercado do Lar tenha sido de cerca de 7% quando comparado com 2005 e que
a evolução dos principais subsectores deste mercado tenha sido a seguinte:

· Mobiliário: 7%

· Electrodomésticos: +3%

· TV/Hi-Fi/Vídeo: 7%.

De facto, o consumo de artigos para o lar pelas famílias portuguesas recuperou em 2006, apesar do fraco crescimento
do consumo privado. 

CRÉDITO CONCEDIDO

Lar

Automóvel

Empréstimo Pessoal

Produção Total

Clássico

Revolving

118.101

35.871

202.004

355.976

263.957

92.019

9%

11%

41%

25%

15%

69%

Milhares de euros Total 2006 Var. 06/05

O Banco Cetelem, S.A. é especializado na concessão de crédito ao consumo, actuando no mercado através de
acordos de parceria com cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais e de crédito comercializado directamente a
particulares.

O volume de novos créditos totalizou, em 2006, cerca de 356 milhões de euros num total de 278 mil novos contratos,
dos quais cerca de 264 milhões de euros são referentes a Crédito Clássico – Equipamento do Lare da Pessoa,
Automóvel e Empréstimo Pessoal – e os restantes 92 milhões de euros a Crédito Revolving, valores que, em relação
ao ano anterior, representam taxas de crescimento de 15% e 69% respectivamente.

Cerca de 33% 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 10% foi realizada através da rede de parceiros do sector
Automóvel – marcas, agentes e stands multimarca – e os restantes 57% foram concedidos directamente aos clientes.

C. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
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EVOLUÇÃO DO CRÉDITO LAR (MILHARES DE EUROS)

O sector Automóvel do Banco Cetelem cresceu 11% face a 2005 num mercado em decréscimo: redução de 6%
das vendas de veículos ligeiros de passageiros e aumento de 1.8% nas matrículas de motociclos de cilindrada
superior a 50 cc. 

No entanto, constata-se que o crescimento do crédito concedido neste sector pelas associadas da ASFAC foi
superior ao crescimento do mercado: 11% no global e 12% no sector da Moto.

Por subsectores, o Banco Cetelem registou um crescimento de 17% no Automóvel e um aumento de 5% na Moto.

A actividade do Crédito Pessoal demonstrou um excelente dinamismo ao longo deste ano, saldando-se por um
crescimento de 41% face a 2005, fruto de um desenvolvimento cuidado ao nível dos produtos comercializados e de
um plano de comunicação mais adaptado aos perfis de clientela, de que é exemplo o sucesso alcançado com o
lançamento da actividade “Credial” no final do Verão de 2004. 
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A carteira de créditos geridos totalizava, no final do ano, 543 milhões de euros repartidos por cerca de 392 mil
contratos.

A sua repartição por tipo de produto era a seguinte a final de 2006:

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 39.2 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 40% do total dos créditos em curso (contra 38% em 2005). Este factor resulta,
essencialmente, de uma duração média mais longa que caracteriza este tipo de créditos e do forte desenvolvimento
deste sector nos últimos três anos.

Inversamente, o Automóvel é o produto com menor peso na carteira de crédito, representando cerca de 17% do total
dos créditos em curso (contra 20% em 2005). 
No entanto, tendo este sector sido definido como um eixo de desenvolvimento estratégico da Empresa para os
próximos anos, espera-se um aumento significativo do seu peso relativo nos anos vindouros.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO PESSOAL (MILHARES DE EUROS)
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CARTEIRA DE CRÉDITOS

Distribuição

Crédito Revolving

Automóvel

Empréstimo Pessoal

Carteira Total

103.330

131.105

91.164

217.005

542.605

8%

45%

4%

29%

23%

Milhares de euros Total 2006 Var. 06/05
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ACTIVIDADE REVOLVING

Já o crédito revolving tem vindo a aumentar o seu peso relativo na carteira de crédito, representando actualmente cerca
de 24% do total dos créditos em curso (contra 20% no ano anterior). Este aumento de importância deve-se à sua anterior
definição como eixo estratégico de desenvolvimento da Empresa e às acções entretanto levadas a cabo para cumprir
com o plano estratégico traçado.

O aumento da carteira média por cartão activo é o reflexo do dinamismo verificado na actividade revolving em 2006,
apoiado pela actividade “Credial” (assente, essencialmente, no crédito Revolving) e pelo plano de comunicação
circunstancial.

O quadro de efectivos a final de 2006 ascendia a 290 elementos, representando um crescimento de 8% face a
Dezembro de 2005, dos quais cerca de 61% são do sexo feminino. 

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

Deu-se continuação, ao longo de 2006, 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. Em 2006, foram integrados 20 novos colaboradores que iniciaram a
sua carreira no Banco Cetelem através do programa de estágios.

Novas aberturas 

Total de cartões abertos (Dez 06)

Cartões activos totais (%)

Carteira média / cartão activo ( €)

107.393

426.554

32%

775

17%

16%

-2% p.p.

29%

Total 2006 Var. 06/05
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D. RECURSOS E ORGANIZAÇÃO
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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 2006, o peso do crédito vencido representava 3.0% do total da carteira (contra 3.9% no final de 2005),
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 63% (contra 69%
em 2005), 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 90%.

Como principais realizações 2006 há a destacar as seguintes:

· Alargamento da gama de produtos, em particular na área de cartões, a fim de responder às necessidades de
diferentes tipos de clientela. São exemplo disso, o lançamento do cartão de crédito “full-option”, que permite
concentrar num único cartão diversas funcionalidades, e do crédito pessoal “baloon”, que prevê o pagamento de
um valor residual no final do plano de reembolso do crédito; 

· Alteração do logótipo e da imagem institucional (associada à marca “Cetelem”), com o objectivo de reposicionar
o Cetelem no mercado onde actua e aumentar a sua notoriedade e competitividade;

· Massificação da utilização do SMS como canal preferencial de contacto com os clientes;

· Implementação de um sistema de remunerações variável com o objectivo de melhorar as performances
individuais;

· Implementação de um ‘Plano de Continuidade de Exploração’ que permita a prossecução da actividade em caso
de indisponibilidade súbita dos meios de exploração habituais (situação de crise – incêndio, terramoto, ataque
terrorista, etc).

Em 2007, estão já em curso os seguintes desenvolvimentos estratégicos:

· Planeamento do relançamento da actividade Automóvel, completando a gama de serviços e produtos
necessários à satisfação das necessidades da clientela e parceiros deste sector;

· Lançamento de cartões com chip, com conversão da actual carteira de cartões para o protocolo EMV;

· Plano de revisão e optimização dos processos, associado ao Projecto “100% cliente”, que deriva da vontade de
escutar, compreender e melhor responder às necessidades dos clientes.

· Implementação das exigências regulamentares definidas pelo novo acordo de capital (Basileia II),
nomeadamente no que diz respeito aos riscos operacionais e riscos de crédito, o que se traduz, em termos
qualitativos, na melhoria dos procedimentos internos de gestão do risco (de crédito e operacional) e numa melhor
estrutura de dados e de arquivo da informação.

E. DESENVOLVIMENTO E PROJECTOS

F. RISCO
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O crédito com incumprimento norma Banco de Portugal (crédito vencido há mais de 90 dias + crédito de
cobrança duvidosa reclassificado para crédito vencido) representa 3.8% do crédito total (contra 5.0% no final de
2005) e encontra-se coberto em cerca de 70% por provisões específicas. Se a estas adicionarmos a provisão para
riscos gerais de crédito, a taxa de cobertura aumenta para 107%.

Em 2006, os resultados líquidos gerados totalizaram 11.598 mil euros, representando um decréscimo de 14% face ao
ano anterior. A razão para este decréscimo reside exclusivamente na constituição de uma provisão de 4.800 mil euros
associada a um processo judicial que se encontra em curso, associado à denúncia de um protocolo de colaboração
com um prescritor de crédito. 

Expurgado o efeito da constituição desta provisão, os resultados teriam ascendido a 16.398 mil euros e representado
um crescimento de 22% face ao ano anterior, traduzindo 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.
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G. BALANÇO E CONTA DE EXPLORAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES DE EUROS)

O Activo Líquido, a 31 de Dezembro de 2006, totalizava 565 milhões de euros, o que representa um aumento de
39% face a 2005.

Res. Líquidos

Activo Líquido

ROA (%)

Fundos Próprios

ROE (%)

Produto Bancário

Cash-Flow

11.598

564.699

2.1%

42.859

27%

58.532

25.179

Milhares de euros 2006 Var. %

13.430

405.821

3.3%

40.509

33%

47.280

20.028

-14%

39%

6%

24%

26%

2005

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS
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O Produto Bancário registou um crescimento de 24% face a 2005, bastante superior ao crescimento da margem
financeira (+14%), resultante de uma redução significativa dos encargos com comissões (-70%), decorrente da
introdução das ‘Normas de Contabilidade Ajustadas’.

Os Capitais Próprios aumentaram 2.350 mil euros, o correspondente à incorporação nos Fundos Próprios dos
impactos decorrentes da transição para as ‘Normas de Contabilidade Ajustadas’, num total de 995 mil euros, e da
afectação à Reserva Legal de 10% dos Resultados Líquidos, uma vez que foram distribuídos dividendos num montante
correspondente à integralidade dos restantes 90% dos resultados líquidos gerados no exercício de 2005.

Os indicadores de rentabilidade calculados em função destes dois indicadores, respectivamente o ROA e o ROE,
acompanharam a evolução dos resultados líquidos, reduzindo-se para 2.1% e 27% respectivamente.

O cash-flow registou um aumento de 26%, equiparável ao registado pelo resultado líquido gerado no exercício, se
expurgado o efeito da constituição da provisão dos 4.800 mil euros.

EVOLUÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO LÍQUIDO DA ANULAÇÃO DE PROVEITOS

(+) Juros e rendimentos similares

(-)  Juros e encargos similares

(=) Margem Financeira Bruta

(+) Comissões e Out. Res. Exploração

(-)  Encargos c/ Comissões

(=) Produto Bancário

59.418

13.153

46.265

13.817

1.550

58.532

20%

47%

14%

18%

-70%

+24%

Milhares de euros Total 2006 Var. 06/05

Os Gastos Administrativos totalizaram cerca de 28,5 milhões de euros em 2006, representando um crescimento de
28% face a 2005, ligeiramente acima do crescimento do Produto Bancário, o que provocou uma deterioração do rácio
“Cost to income” quando comparado com 2005. 

Este aumento dos Custos de Exploração está essencialmente relacionado com o aumento dos investimentos
publicitários relacionados com a actividade de aquisição directa de clientes.

Os custos com pessoal totalizaram cerca de 28% dos Gastos Administrativos contra 32% em 2005, o que se fica a
dever ao aumento de 38% registado nos Outros Gastos Gerais Administrativos (pelas razões já explicitadas) contra um
aumento de 10% dos Custos com Pessoal.

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO

Gastos Administrativos / Activo Líquido (%)

Custos Pessoal / Gastos Administrativos (%)

Cost to Income (%)

5.5%

28%

48.6%

2006 2005

5.5%

32%

46.8%
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Em resultado da actividade desenvolvida durante o ano de 2006, o Banco Cetelem, S.A. gerou um lucro líquido de
11.598,0 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:

· Para Reserva Legal 1.159,8 milhares Eur
· Para resultados transitados 10.438,2 milhares Eur
· Total distribuído 11.598,0 milhares Eur

H. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

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, 23 de Março de 2007

O Conselho de Administração

Marc Feltesse, Presidente 
Christian Guiraud, Administrador Delegado

Miguel Cabaça, Administrador 
Philippe Reffay, Administrador
Bruno Salmon, Administrador

Annick Verdier, Administradora
Cetelem, S.A., representada por François Villeroy de Galhau

I. NOTAS FINAIS
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1 Juros e rendimentos similares

2 Juros e encargos similares

 MARGEM FINANCEIRA

4 Rendimentos de serviços e comissões

5 Encargos com serviços e comissões

8 Resultados de reavaliação cambial (líquido)

9 Resultados de alienação de outros activos

10 Outros resultados de exploração

 PRODUTO BANCÁRIO

11 Custos com o pessoal

12 Gastos Gerais Administrativos

13 Depreciações e amortizações

14 Provisões líquidas de reposições e anulações

15 Correcções de valor associadas ao crédito

 a clientes e valores a receber de outros

 devedores (líquidas de reposições e anulações)

 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

18 Impostos correntes

19 Impostos diferidos

 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

NotaValores em euros 31/12/0531/12/06

49.698.288 

(8.941.633) 

40.756.655 

6.420.902 

(5.188.383) 

(683) 

55 

5.291.202 

47.279.748 

(7.186.021) 

(14.938.856) 

(589.554) 

(1.019.180) 

(4.989.151) 

18.556.987 

(5.126.999) 

- 

13.429.987 

59.418.274 

(13.153.463) 

46.264.811 

8.694.717 

(1.548.350) 

(1.241) 

2.034 

5.120.037 

58.532.009 

(7.879.939) 

(20.546.772) 

(1.012.944) 

(6.243.839) 

(6.324.335) 

16.524.180 

(5.167.650) 

241.493 

11.598.023 

16 

17 

- 

18 

19 

20 

21 

22 

9 

8 

8 

- 

13 

10 

15

A. BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

1 Caixa e disponibilidades em bancos centrais

2 Disponibilidades em outras Inst. de crédito

5 Activos fi nanceiros disponíveis para venda

6 Aplicações em instituições de crédito

7 Crédito a clientes

13 Outros activos tangíveis

14  Activos intangíveis

17 Activos por impostos diferidos

18 Outros Activos

 Total do Activo

Nota
Amortizações

e ProvisõesActivo bruto

3

4

5

6

7 e 8

9

9

10

11

- 

- 

- 

- 

(13.417.367) 

(5.136.089) 

(1.183.978) 

- 

- 

(19.737.434) 

21.459 

602.576 

105.000 

60.148.125 

509.552.304 

7.858.106 

1.785.967 

366.219 

3.996.960 

584.436.716

30.137 

667.017 

105.000 

- 

397.620.189 

2.351.762 

564.726 

- 

3.239.235 

404.578.066 

21.459 

602.576 

105.000 

60.148.125 

496.134.937 

2.722.017 

601.988 

366.219 

3.996.960 

564.699.281 

Activo líquido Activo líquido

31/12/06 31/12/05

Activo
Valores em euros

 Passivo

4 Recursos de outras instituições de crédito

10 Provisões

11 Passivos por impostos correntes

12 Passivos por impostos diferidos

15 Outros passivos

 Total do Passivo

 Capital

16 Capital

21 Reservas e Resultados transitados

22 Resultado do Exercício

 Total do Capital

 Total do Passivo + Capital

Nota

12

8

13

10

14

15

15

15

15

485.055.257

12.897.885

1.200.815

502.233

10.585.631

510.241.822

17.500.000

25.359.436

11.598.023

54.457.459

564.699.281

332.484.325

6.654.046

1.620.496

-

9.880.008

350.638.875

 

17.500.000

23.009.204

13.429.987

53.939.191

404.578.066

31/12/06 31/12/05Passivo + Capital
Valores em euros
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NOTA 1 – ASPECTOS GERAIS

O Grupo Cetelem opera em Portugal desde 1993 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.

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
Até 31 de Dezembro de 2005, o Banco preparou as suas demonstrações financeiras em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector bancário (“Normas Locais”). Desde 1 de Janeiro
de 2006, as demonstrações financeiras do Banco são preparadas de acordo com as Normas de Contabilidade
Ajustadas (“NCA”) definidas pelo Banco de Portugal, que têm como base as Normas Internacionais de Contabilidade
(“IAS”) tal como adoptadas pela União Europeia com excepção das matérias previstas nos Avisos nº 1/2005 e nº
4/2005 do Banco de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à valorimetria e provisionamento do crédito
concedido, relativamente ao qual se manterá o actual regime.

2.2. Transição para as NCA
Estas são as primeiras demonstrações financeiras preparadas em conformidade com as NCA. Os ajustamentos de
transição das Normas Locais para as NCA, com referência a 1 de Janeiro de 2006, são apresentados na nota 23.

2.3. 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 às datas das liquidações dão lugar à movimentação das contas de “Diferenças de câmbio”.

2.4. 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 aos 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.

B. NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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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. 

2.5. Crédito a clientes
A rubrica crédito a 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 do
capital, juros e outros valores vencidos, em função do período decorrido após o respectivo vencimento.

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, acrescido das receitas e despesas associadas à
contratação das operações de crédito, que são periodificadas na proporção do registo dos respectivos juros.

2.6. Provisões associadas ao crédito a clientes
Conforme referido na política contabilística descrita na nota 2.1, o Banco aplica nas suas contas locais as NCA, pelo que
a valorimetria e provisionamento do crédito concedido mantém o regime definido pelo Banco de Portugal através do
aviso nº 3/95 com as alterações introduzidas pelo aviso nº 8/2003 (ver nota 8), como segue:

a). Uma provisão específica apresentada no activo em dedução à rubrica “Crédito a 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 créditos de cobrança duvidosa calculada sobre a parte vincenda do crédito a 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 metade das taxas que incidem sobre o crédito vencido.

b). Uma provisão genérica para riscos gerais de crédito registada no passivo na rubrica “Provisões”, 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 2006, o volume global de provisões associadas ao 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 juntamente com os auditores externos, no
seguimento da Carta Circular nº 17/2002 de 14 de Fevereiro emitida pelo Banco de Portugal.

2.7 Outras provisões
Esta rubrica engloba as provisões que não estão associadas ao crédito a clientes mas que se encontram afectas a
finalidades específicas. A 31 de Dezembro de 2006, o seu saldo, num total de 5.650.000 euros, respeita: i) em 850.000
euros, aos riscos potenciais associados aos exercícios não auditados, no seguimento do litígio fiscal incidindo sobre os
exercícios de 2000 e 2001 e ii) em 4.800.000 euros, a um litígio legal associado à denúncia de um protocolo de
colaboração com um prescritor de crédito. 

2.8 Activos Financeiros disponíveis para venda
O saldo desta rúbrica, num total de 105.000 euros, diz respeito a uma participação de 15% 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, e encontra-se avaliada ao valor de aquisição (ver nota 5).
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2.9 Outros activos tangíveis
Todos os bens adquiridos e registados nesta rubrica, são valorizados ao seu custo de aquisição (ver Nota 9). 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: 

Nº ANOS

Obras em edifícios arrendados 10

Instalações interiores 8 a 10

Mobiliário e Material 8

Máquinas e Ferramentas 5

Equipamento informático 3 e 4

Equipamento de segurança 8

2.10 Activos intangíveis
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
9).
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.

2.11 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 do exercício 2004 foi particularmente impactada pela não dedutibilidade das liquidações
adicionais relativas à inspecção fiscal. (Ver Nota 13).
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A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é como segue:

Fundos de caixa

Caixa - Agências

Depósitos no Banco de Portugal

2.350

17.828

1.281

21.459

31/12/06 31/12/05

2.200

26.656

1.281

30.137

Valores em euros

NOTA 3 – CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é como segue:

Instituições de crédito no país

   BNP Paribas

   Outras Instituições de crédito

0

602.576

602.576 

31/12/06 31/12/05

0

667.017

667.017

Valores em euros

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica, no montante de Euros 105.000, 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 3.000 acções
representativas de 15% do capital, valorizada ao custo de aquisição.

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é como segue:

Títulos

Emitidos por residentes

Quantidade

2.100 

2.100 

50 

50 

50 

50 

- 

-  

105.000 

105.000 

105.000 

105.000 

Valor Nominal V. Médio Aquisição Cotação
V. Balanço
31/12/06

V. Balanço
31/12/05Valores em euros

NOTA 5 – ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
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Em 31.12.2006, o saldo da presente rubrica respeita a aplicações de muito curto prazo (até 1 mês) efectuadas em
instituições de crédito no país, incorporando a correspondente especialização de juros decorridos até essa data, no
montante de 148.125 euros.

A composição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é como segue:

Instituições de crédito no país

   BNP Paribas

   Outras Instituições de crédito

0

60.148.125

60.148.125

31/12/06 31/12/05

0

0

-

Valores em euros

NOTA 6 – APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Com referência a 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Crédito interno

Crédito ao consumo

Outros créditos

Crédito e juros vencidos

Menos de 90 dias

Mais de 90 dias

Crédito total

Provisão para crédito vencido e cobrança duvidosa

Para crédito de cobrança duvidosa

Para crédito vencido

Crédito total líquido

Despesas e Receitas com encargo diferido

Impacto NCA’s (líquido)

Outras receitas

Crédito total a clientes

492.230.585 

2.800.467

495.031.053

2.963.280

12.415.396

15.378.677

510.409.729

(3.685.812)

(9.731.555)

(13.417.367)

496.992.362

808.536

(1.665.961) 

(857.425)

496.134.937

31/12/06 31/12/05

395.049.246

2.283.859 

397.333.105

2.471.374 

13.823.766 

16.295.140

413.628.245 

(3.459.536) 

(11.309.310) 

(14.768.846)

398.859.399

-

(1.239.211)

(1.239.211)

397.620.188

Valores em euros

NOTA 7 – CRÉDITO A CLIENTES
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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.

Com a passagem a NCA’s, a rubrica “Crédito interno” passou a incluir os juros decorridos e não vencidos relativos a
créditos de clientes em curso num total de cerca de 5.181 mil euros a 31.12.2006. Retratamento idêntico foi efectuado
em relação a 31.12.2005 no montante de 4.270 mil euros.

Com a passagem a NCA’s passou igualmente a considerar-se no Crédito a clientes as Despesas e Receitas com
proveito diferido associadas ao crédito, nas quais se integram os impactos decorrentes da passagem a NCA’s. 
Em 2006, o impacto líquido em Comissões e Despesas de Dossier totalizou 808.536 euros. O montante de 
“Outras receitas” com encargo diferido refere-se ao diferimento das retenções de juros feitas a vendedores, relativas
a créditos sem juros cliente.

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

Em termos globais, o montante de crédito concedido (Crédito interno) apresenta um acréscimo de cerca de 25% face
ao exercício anterior.

A cobertura relativa do crédito e juros vencidos pelas provisões para crédito vencido passou de 69% para 63%,
devido à redução do tempo médio de atraso. Considerando também as provisões para cobrança duvidosa, a taxa de
cobertura desses créditos reduz-se de 91% para 87%.
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A Empresa procedeu, a 31 de Dezembro de 2006, à realização de uma operação de “write-off” de créditos
incobráveis, já integralmente provisionados a final de 2005, no montante de cerca de 7,6 milhões de euros (valor
em capital e gastos).

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

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

Crédito e juros vencidos

Classe I - Até 3 meses

Classe II - Até 6 meses

Classe III - Até 9 meses

Classe IV - Até 12 meses

Classes V a XII - Mais de 12 meses

Sub-total

2.963.280

1.780.317

2.102.303

2.083.381

6.449.394

15.378.677

31/12/06 31/12/05

2.471.374

1.772.376

3.823.402

7.850.122

377.866

16.295.140

Valores em euros

Crédito interno

Até 3 meses

De 3 meses a 1 ano

De 1 ano a 5 anos

Mais de 5 anos

Duração indeterminada 

(Crédito em conta corrente)

Sub-total

53.340.314

97.327.666 

197.122.132 

22.362.318 

124.878.622

495.031.053

31/12/06 31/12/05

44.581.172 

88.755.865 

175.588.270 

2.921.006 

85.486.793

397.333.105

Valores em euros
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No exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, foi efectuada uma operação de 
write-off de saldo de clientes, integralmente provisionados a final de 2005, originando uma utilização de provisões no
montante total de 7,6 milhões de euros.
O Saldo da rubrica “Outras provisões”, em 31 de Dezembro de 2006, integra:
a)  850.000 euros transitados do exercício anterior para fazer face a eventuais riscos fiscais associados aos exercícios
não auditados, na sequência da inspecção fiscal incidindo sobre os exercícios de 2000 e 2001;
b) 4.800.000 euros, constituídos no presente exercício, relativos a processo judicial em curso associado à denúncia
de um protocolo de colaboração com um prescritor de crédito.

O movimento ocorrido nas Provisões entre 31.12.2005 e 31.12.2006 foi o seguinte:

Provisões para crédito vencido

Provisões para cobrança duvidosa

Sub-total

Provisões para riscos gerais de crédito

Outras Provisões

Sub-total

Total

31/12/05

11.309.310 

3.459.536 

14.768.846 

5.804.046 

850.000 

6.654.046 

21.422.892 

6.103.036 

498.856 

6.601.892 

1.443.839 

4.800.000 

6.243.839 

12.845.731 

(4.977) 

(272.580) 

(277.557) 

(277.557) 

(7.675.814) 

(7.675.814) 

(7.675.814) 

9.731.555 

3.685.812 

13.417.367 

7.247.885 

5.650.000 

12.897.885 

26.315.252 

Constituições
Reforços

Reposições
Anulações Utilizações

Transferências
e outros 31/12/06Valores em euros

NOTA 8 – MOVIMENTO DE PROVISÕES
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Com referência a 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as despesas de estabelecimento e os custos plurienais
apresentam a seguinte composição, não se tendo verificado qualquer variação no seu montante:

Movimentos ocorridos nas rubricas do imobilizado e respectivos saldos em 31 de Dezembro de 2005 e 31 de
Dezembro de 2006:

Outros Activos tangíveis

Obras em Imóveis Arrend.

Equipamento:

Mobiliário e material

Máquinas e ferramentas

Equipamento informático

Instalações interiores

Equipamento de segurança

Imobilizado em curso

Activos intangíveis

Despesas de estabelecimento

Custos plurienais

Sist. Tratam. Aut. Dados

Imobilizado em curso

Activo Imobilizado

Valor Bruto

1.601.689 

831.382 

524.280 

3.111.028 

646.033 

87.518 

4.599 

6.806.529 

38.934 

363.832 

1.102.316 

- 

1.505.082 

8.311.612 

(1.129.112) 

(484.493) 

(298.068) 

(2.182.422) 

(308.659) 

(52.013) 

- 

(4.454.767) 

(38.934) 

(363.832) 

(537.590) 

- 

(940.357) 

(5.395.124) 

21.033 

153.814 

27.746 

303.230 

60.217 

19.510 

591.193 

1.176.743 

- 

- 

86.404 

160.419 

246.823 

1.423.566 

160.342 

315 

30.974 

61.557 

- 

45.556 

(332.805) 

(34.061) 

- 

- 

34.061 

- 

34.061 

- 

- 

- 

(91.104) 

- 

(91.104) 

- 

- 

- 

- 

- 

(91.104) 

87.943 

- 

87.943 

- 

- 

- 

- 

- 

87.943 

(79.178) 

(74.136) 

(61.149) 

(467.666) 

(66.295) 

(20.899) 

- 

(769.323) 

- 

- 

(243.622) 

- 

(243.622) 

(1.012.944) 

1.783.064 

985.511 

583.000 

3.384.711 

706.250 

152.583 

262.987 

7.858.106 

38.934 

363.832 

1.222.781 

160.419 

1.785.966 

9.644.073 

(1.208.290) 

(558.629) 

(359.216) 

(2.562.145) 

(374.954) 

(72.912) 

- 

(5.136.146) 

(38.934) 

(363.832) 

(781.212) 

- 

(1.183.979) 

(6.320.124) 

574.774 

426.881 

223.784 

822.566 

331.296 

79.672 

262.986 

2.721.961 

- 

0 

441.569 

160.419 

601.988 

3.323.949 

Amort. Acum. Aquisições Transfer. Valor Bruto Amort. Acum.
Amortização

Período Valor Bruto Amort. Acum. Valor Líquido

31/12/05 Movimentos 31/12/06Abates
Valores em euros

NOTA 9 – ACTIVO IMOBILIZADO

Despesas de Estabelecimento 

Despesas de Constituição 

Sub-total

Custos Plurienais 

Despesas com aumentos  de capital 

Serviços de implementação  contratados 

Registos de marcas 

Sub-total

Total 

38.934

38.934 

 

83.064

280.125

643

363.832

402.766

31/12/06 31/12/05

38.934

38.934

 

83.064

280.125

643

363.832

402.766

Valores em euros
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Outros Activos tangíveis

Obras em Imóveis Arrend.

Equipamento:

Mobiliário e material

Máquinas e ferramentas

Equipamento informático

Instalações interiores

Equipamento de segurança

Imobilizado em curso

Activos intangíveis

Despesas de estabelecimento

Custos plurienais

Sist. Tratam. Aut. Dados

Imobilizado em curso

Activo Imobilizado

Valor Bruto

1.601.689 

831.382 

524.280 

3.111.028 

646.033 

87.518 

4.599 

6.806.529 

38.934 

363.832 

1.102.316 

- 

1.505.082 

8.311.612 

(1.129.112) 

(484.493) 

(298.068) 

(2.182.422) 

(308.659) 

(52.013) 

- 

(4.454.767) 

(38.934) 

(363.832) 

(537.590) 

- 

(940.357) 

(5.395.124) 

21.033 

153.814 

27.746 

303.230 

60.217 

19.510 

591.193 

1.176.743 

- 

- 

86.404 

160.419 

246.823 

1.423.566 

160.342 

315 

30.974 

61.557 

- 

45.556 

(332.805) 

(34.061) 

- 

- 

34.061 

- 

34.061 

- 

- 

- 

(91.104) 

- 

(91.104) 

- 

- 

- 

- 

- 

(91.104) 

87.943 

- 

87.943 

- 

- 

- 

- 

- 

87.943 

(79.178) 

(74.136) 

(61.149) 

(467.666) 

(66.295) 

(20.899) 

- 

(769.323) 

- 

- 

(243.622) 

- 

(243.622) 

(1.012.944) 

1.783.064 

985.511 

583.000 

3.384.711 

706.250 

152.583 

262.987 

7.858.106 

38.934 

363.832 

1.222.781 

160.419 

1.785.966 

9.644.073 

(1.208.290) 

(558.629) 

(359.216) 

(2.562.145) 

(374.954) 

(72.912) 

- 

(5.136.146) 

(38.934) 

(363.832) 

(781.212) 

- 

(1.183.979) 

(6.320.124) 

574.774 

426.881 

223.784 

822.566 

331.296 

79.672 

262.986 

2.721.961 

- 

0 

441.569 

160.419 

601.988 

3.323.949 

Amort. Acum. Aquisições Transfer. Valor Bruto Amort. Acum.
Amortização

Período Valor Bruto Amort. Acum. Valor Líquido

31/12/05 Movimentos 31/12/06Abates
Valores em euros
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Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço, respectivamente 366.219 euros e 502.233
euros, decorrem da aplicação das NCA’s relativamente a Comissões pagas a parceiros e Despesas de Dossier
cobradas a clientes em exercícios anteriores e podem ser analisados como segue:

O valor de Despesas de Dossier registado no exercício de 2006 num total de 51.305 euros resulta do facto de o
movimento de transição, cujo impacto foi considerado em resultados transitados, ter sido efectuado por valor
incorrecto, tendo a correcção do mesmo sido reconhecida em resultados do exercício de 2006 e não afectando
fundos próprios.
Os impostos diferidos reconhecidos no exercício geraram um proveito de 241.492 euros.

Despesas de Dossier

Comissões parceiros

Total

Base

(1.280.401) 

2.653.153 

1.372.752 

352.110 

352.110 

(729.617) 

(729.617) 

(51.305) 

826.849 

878.154

(14.109) 

- 

(14.109) 

(227.383) 

(227.383) 

(1.331.706) 

1.826.304 

494.598 

366.219 

366.219 

(502.233) 

(502.233) 

Impacto de transição 
NCA’s

IDA IDP Base IDA IDP Base IDA IDP

31/12/05 Reconhecimentos em 2006 31/12/06Valores em euros

NOTA 10 – ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica apresenta as seguintes componentes:

Outros Devedores
Cobrança de mensalidades em curso de apresentação bancária

Clientes c/c

Adiantamentos a advogados

Devedores diversos

Outros Rendimentos a receber
Comissões de intermediação de seguros

Por serviços bancários prestados

Outros

Despesas com encargo diferido
Rendas a alugueres

Comissões pagas a parceiros

Campanhas de publicidade

Outras Despesas

Outras contas de regularização
Valores cobrados - créditos a imputar

Imposto de selo a receber

Despesas de dossier a cobrar de clientes

Outras operações a regularizar

Total

68.132 

182.259 

113.095 

26.198 

389.684 

2.616.311 

86.262 

321 

2.702.894 

74.618 

317.948 

11.428 

158 

404.152 

257.481 

102.912 

81.080 

58.756 

500.229 
3.996.960 

31/12/06 31/12/05

288.573 

195.142 

31.561 

49.331 

564.607 

1.581.351 

- 

76.900 

1.658.251 

52.889 

450.394 

51.389 

- 

554.671 

289.340 

89.420 

67.151 

15.796 

461.706 
3.239.235 

Valores em euros

NOTA 11 – OUTROS ACTIVOS
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Com referência a 31 de Dezembro de 2006 e 2005, 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 “Clientes c/c” compreende, nomeadamente, contas correntes com empresas relacionadas por serviços
prestados pelo Banco Cetelem, S.A.
A rubrica “Adiantamentos a advogados” diz respeito aos adiantamentos feitos à rede de advogados dedicada à
recuperação de créditos pela via Judicial. 
A rubrica “Devedores Diversos” compreende, nomeadamente, cauções e adiantamentos feitos ao pessoal.
A rubrica de “Comissões de intermediação de seguros” respeita a comissões e valores de participação nos
resultados a receber das companhias de seguros com quem a sociedade opera.
Em 31/12/2006, o saldo de “Rendimentos por serviços bancários prestados” respeita, essencialmente, a despesas
de emissão do extracto de conta imputadas a clientes.
A rubrica “Despesas com encargo diferido” compreende, nomeadamente, a especialização de rendas, de
campanhas de publicidade e de comissões pagas a parceiros.
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.

Recursos de instituições de crédito no país

Empréstimos de curto prazo

Outros recursos de instituições de crédito

Sub-total

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

Empréstimos a curto prazo

Empréstimos a médio/longo prazo

Sub-total

Total

70.660.000 

1.448.625 

72.108.625 

79.190.000 

332.430.000 

411.620.000 

483.728.625 

31/12/06 31/12/05

10.500.000 

503.519 

11.003.519 

61.490.000 

259.195.000 

320.685.000 

331.688.519 

Valores em euros

Esta rubrica apresentava a seguinte estrutura a 31 de Dezembro de 2006 e 2005:

NOTA 12 – RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
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O saldo da conta “Outros recursos de instituições de crédito” no país, corresponde a tomadas de fundos de muito
curto prazo.

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:

O imposto sobre o rendimento, em 31 de Dezembro de 2006, ascendeu a 5.151.662 euros, dos quais 3.950.847 euros
foram já liquidados através de pagamento por conta, restando liquidar 1.200.815 euros.

A taxa efectiva de imposto ascendeu assim a 31,18% em 2006 (27,63% em 2005).

A diferença para as taxas legais em vigor deriva essencialmente de dois factores:
1) Constituição de provisões “Para riscos gerais de crédito” e
2) efeito da aplicação das NCA’s sobre as comissões já reconhecidas a nível fiscal em exercícios anteriores, num total
de 826 849 euros.  

Imposto corrente sobre os lucros

Imposto sobre os lucros do exercício

Insufi ciência de estimativa de imposto s/ lucros

Pagamentos por conta

IRC a pagar 

Resultado antes de Imposto

Taxa efectiva de imposto

31/12/06 31/12/0431/12/05

4.375.824 

4.375.824 

- 

(1.577.909) 

2.797.915 

14.390.747 

30.41%

5.126.999 

5.126.999 

- 

(3.506.504) 

1.620.495 

18.556.987 

27.63%

5.167.650 

5.151.662 

15.988 

(3.950.847) 

1.200.815 

16.524.180 

31.18%

Valores em euros

Até 3 meses

De 3 meses a 1 ano

De 1 ano a 5 anos

Mais de 5 anos

Duração indeterminada

Total

126.950.000 

124.665.000 

222.525.000 

8.140.000 

1.448.625 

483.728.625 

31/12/06 31/12/05

57.265.000 

104.295.000 

169.580.000 

45.000 

503.519 

331.688.519

Valores em euros

NOTA 13 – PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES
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Com referência a 31 de Dezembro de 2006 e 2005, 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 - parceiros” corresponde a valores relativos a financiamentos a pagar a um parceiro, no
seguimento de campanhas promocionais de final de ano.
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” diz respeito à facturação de final do ano de fornecimentos e serviços de terceiros.
A rubrica “Imposto de 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 e honorários do mês de
Dezembro.

Credores diversos

Pagamentos a parceiros em curso de apresentação bancária

Credores diversos - Clientes

Credores diversos - parceiros

Credores diversos - Seguradoras

Fornecedores diversos

Outros 

Sector Público Administrativo

Imposto de selo

Retenção de imposto na fonte

Contribuições para a Seg. Social

IVA a pagar

Encargos a pagar

por Gastos com o pessoal

Comissões a pagar

Publicidade a pagar

Outros custos a pagar

Outras contas de regularização

1.672.333 

2.125.152 

11.367 

1.011.889 

520.130 

2.099 

5.342.969 

413.034 

77.884 

133.076 

180.274 

804.268 

1.324.138 

296.076 

1.168.239 

1.649.834 

4.438.287 

107 

10.585.631 

31/12/06 31/12/05

1.300.942 

1.861.115 

701.878 

801.328 

817.092 

7.820 

5.490.174 

346.569 

70.290 

123.747 

145.801 

686.406 

1.224.256 

787.007 

570.410 

1.121.690 

3.703.363 

64

9.880.008 

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 esta rubrica apresentava as seguintes componentes:

NOTA 14 – OUTROS PASSIVOS
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O valor das “Contribuições para a Segurança Social” decorre igualmente do processamento de remunerações relativo
ao mês de Dezembro.
O valor de “IVA a pagar” respeita ao montante apurado nos meses de Novembro e Dezembro, a pagar em Janeiro e
Fevereiro de 2007, respectivamente.
O valor de “Gastos com o pessoal” corresponde à estimativa de encargos com férias e subsídio de férias a liquidar em
2007, relativamente a direitos dos colaboradores adquiridos em 2006, e à estimativa de prémio de produtividade
atribuída a colaboradores, a liquidar no início do ano seguinte.
O valor de “Comissões a pagar” corresponde a incentivos a pagar pela angariação de contratos de crédito ao
consumo, conforme mencionado na nota 18.
O valor de “Publicidade a pagar” corresponde à utilização de meios publicitários referente ao mês de Dezembro.
O valor de “Outros custos a pagar” corresponde, na sua maior parte, aos valores ainda não pagos relativos a serviços
diversos prestados por terceiros.

Entre 31 de Dezembro de 2005 e 31 de Dezembro de 2006, os movimentos nas rubricas de Capital Próprio foram os
seguintes:

Capital subscrito

Reservas

Resultados transitados

Resultado do exercício

2005

2006

Aumentos/
Diminuições 31/12/06

17.500.000 

12.667.975 

12.691.461 

- 

11.598.023 

54.457.459 

995.245 

- 

- 

995.245 

1.342.999 

11.988 

(13.429.987) 

11.598.023 

(476.977) 

17.500.000 

11.324.976 

11.684.228 

13.429.987 

- 

53.939.191 

31/12/05
Transf. 

e outrosValores em euros

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.
No início de 2006, acresceram aos Fundos Próprios 995.245 euros a título de impactos decorrentes da introdução
das NCA’s.
Na sequência da proposta do Conselho de Administração do Banco Cetelem, S.A. aprovada em Assembleia Geral,
o Resultado Líquido do exercício de 2006 foi aplicado da seguinte forma:

Para reserva legal

Para resultados transitados

Para distribuição aos accionistas

1.159.802 

10.438.221 

- 

11.598.023 

Valores em euros

NOTA 15 - MOVIMENTOS NO CAPITAL
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O saldo de juros de instituições de crédito no estrangeiro corresponde exclusivamente a juros de empréstimos
contraídos junto do BNP Paribas em França.
O valor do impacto das NCA’s respeita às comissões pagas a parceiros por angariação de contratos de crédito
reconhecidas no exercício após diferimento pelo período dos respectivos contratos.

Juros de crédito concedido

Juros de disponibilidades - D. O

Juros de aplicações em instituições de crédito

Impacto NCA’s

58.563.425 

2.974 

352.686 

499.189 

59.418.274

31/12/06 31/12/05

49.582.059 

3.336 

112.893 

- 

49.698.288

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

O valor do impacto das NCA’s respeita a débitos a clientes aquando da abertura de dossiers de crédito reconhecidos
no exercício após diferimento pelo período dos respectivos contratos.

NOTA 16 – JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES

Juros de instituições de crédito no país

Juros de empréstimos MLP

Juros de empréstimos CP

Juros de empréstimos D.O.

Juros de instituições de crédito no estrangeiro

Juros de empréstimos CP

Juros de empréstimos MLP

Impacto NCA’s

- 

163.844 

2.784 

166.628 

2.161.191 

9.191.578 

11.352.769 

1.634.065 

13.153.463 

31/12/06 31/12/05

- 

32.071 

2.898 

34.969 

699.809 

8.206.854 

8.906.664 

- 

8.941.633 

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

NOTA 17 – JUROS E ENCARGOS SIMILARES
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

Por angariação de seguros

Anuidades

MasterCard

Outras comissões

7.689.759 

469.970 

446.856 

88.132 

8.694.717 

31/12/06 31/12/05

5.535.038 

287.638 

504.695 

93.531 

6.420.903

Valores em euros

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.
A rubrica de “Anuidades” refere-se à cobrança de anuidades dos cartões de crédito.
A rubrica “MasterCard” refere-se a comissões recebidas desta entidade pela emissão de cartões associados a
esta Rede.
A rubrica de “Outras comissões” integra 67.509 euros (60.085 euros em 2005) referentes a partilha de comissões
relativas a uma campanha promocional efectuada conjuntamente com um parceiro e 20.623 euros (9.172 euros
em 2005) referentes a comissões por antecipação de financiamentos a angariadores de crédito.

NOTA 18 – RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

Serviços bancários

Outras comissões 

1.418.803 

129.547 

1.548.350 

31/12/06 31/12/05

1.235.575 

3.952.808 

5.188.383

Valores em euros

A rubrica “serviços bancários” integra principalmente os débitos bancários relacionados com cobranças de
mensalidades de crédito concedido. 
A rubrica de “Outras comissões” refere-se a comissões pagas a parceiros pela angariação de contratos de crédito ao
consumo. A súbita redução do seu montante face a 2005 prende-se, essencialmente, com a introdução das Normas
de Contabilidade Ajustadas e com o consequente diferimento dos encargos com comissões pela duração do contrato.

NOTA 19 – ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES
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Proveitos

Reembolso de despesas de dossier

Outros proveitos associados à gestão de dossiers

Recuperação de créditos incobráveis

Outros Serviços Prestados

Outros Proveitos

Subtotal

Custos

Imposto do selo pago

Quotizações/donativos

Fundo de Garantia de Depósitos

Outros custos

Subtotal

Total

(2.685) 

3.687.633 

1.316.778 

152.292 

28.032 

5.182.050 

6.441 

23.706 

17.500 

14.366 

62.013 

5.120.037 

31/12/06 31/12/05

1.788.963 

2.515.986 

1.136.484 

144.317 

93.171 

5.678.922 

7.447 

165.586 

17.500 

197.187 

387.720 

5.291.202 

Valores em euros

As referidas rubricas, com referência a 31 de Dezembro de 2006 e 2005, são detalhadas como segue:

O valor de proveitos relacionado com “Reembolso de despesas de dossier” decorre de débitos a clientes
relacionados com a abertura de dossiers de crédito. 
A rubrica “Outros proveitos associados à gestão de dossiers” compreende as Indemnizações de atraso nos
pagamentos e de reembolso antecipado dos créditos. Em 2006, esta rubrica inclui igualmente as despesas de
emissão de extracto de conta imputadas a clientes no montante de cerca de 651 mil euros.
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 das operações de Write-off
efectuadas no final de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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. 
A 31/12/2006, a rubrica “Quotizações/donativos” refere-se essencialmente às quotizações pagas a associações
representativas do sector (APB, IFB e ASFAC). 
A 31/12/2005, esta rubrica inclui ainda 100 mil euros de donativo a favor da Associação Planet Finance Portugal,
cuja actividade de apoio ao microcrédito nos PALOP’s o Cetelem sponsoriza. 
A 31/12/2005, a rubrica “Outros custos” incluía cerca de 193 mil euros de insuficiência de estimativa de imposto
referente a 2004.

NOTA 20 – OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

Remunerações

Encargos sociais obrigatórios e facultativos

Outros custos com o pessoal

6.207.528 

1.238.160 

434.251 

7.879.939

31/12/06 31/12/05

5.622.275 

1.211.811 

351.935 

7.186.021

Valores em euros

A rubrica de “Outros custos com o pessoal” integra, nomeadamente, subsídio de alojamento dos colaboradores
expatriados, seguro de vida e saúde, indemnizações contratuais pela rescisão de contratos, entre outros. 

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

NOTA 21 – CUSTOS COM O PESSOAL

Funções de Direcção

Funções Técnicas e Especializadas

Funções Administrativas

10 

269 

11 

290

31/12/06 31/12/05

8 

250 

11 

269
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Fornecimentos de terceiros
Água, energia e combustíveis

Impressos e material de consumo corrente

Outros fornecimentos de terceiros

Subtotal
Serviços de terceiros
Rendas e alugueres

Comunicações e despesas de expedição

Deslocações, estadas e representação

Publicidade

Conservação e reparação

Formação de pessoal

Avenças e Honorários

Contencioso e Notariado

Subcontratação informática

Informações comerciais

Serviços de impressão gráfi ca

Subcontratação de pessoal

Serviços especializados de cobrança

Outros serviços especializados

Outros serviços de terceiros

Subtotal
Total

259.763 

652.355 

31.226 

943.344 

1.248.519 

3.202.036 

591.819 

8.560.987 

280.566 

133.527 

749.063 

138.424 

1.244.638 

342.355 

335.144 

358.377 

99.816 

2.186.652 

131.504 

19.603.428 
20.546.772 

31/12/06 31/12/05

206.489 

390.586 

26.287 

623.362 

1.131.453 

2.624.434 

430.297 

5.424.907 

319.715 

164.913 

486.954 

95.777 

1.355.778 

303.084 

203.310 

143.122 

123.004 

1.498.858 

9.886 

14.315.493
14.938.855 

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é composta por:

Em termos globais, os Gastos Gerais Administrativos apresentam um acréscimo de 38% face ao exercício anterior.
Esta evolução é justificada fundamentalmente pelo significativo aumento da subrubrica de “Publicidade”, que
registou um aumento de 58%, passando de 5 424 907 euros para 8 560 987 euros. Destacam-se as seguintes
subrubricas, com valores mais significativos ou variações mais relevantes:

i) A rubrica “Impressos e material de consumo corrente” compreende, essencialmente, os impressos de exploração
da Empresa e a produção de cartões de crédito. O forte aumento desta rubrica em 2006 esteve relacionado com a
alteração do logotipo da Empresa, que obrigou à substituição de todo o material institucional.
ii) A rubrica “Rendas e alugueres” compreende, essencialmente, cerca de 824 mil euros de rendas de instalações
(760 mil euros em 2005) e cerca de 395 mil euros de aluguer de viaturas (344 mil euros em 2005). 
iii) A rubrica “Comunicações e despesas de expedição” compreende cerca de 1.824 mil euros de custos com correio
(1.507 mil euros em 2005) e cerca de 1.378 mil euros de custos com comunicações (1.118 mil euros em 2005).

NOTA 22 – GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS
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Os impactos decorrentes da introdução das NCA’s resumem-se a dois aspectos no caso do Banco Cetelem: 
1) especialização das Comissões pagas a parceiros, associadas à angariação de crédito e 
2) especialização das Despesas de Dossier recebidas dos clientes, associadas à concessão de crédito.

Em termos contabilísticos foram os seguintes retratamentos efectuados:

1) Impacto positivo nos FP’s de abertura 2006: 995.245 euros adicionados a resultados transitados;
2) Diferimento de comissões e Desp. Dossier: saldo positivo de 1.372.752 euros registados no Activo;
3) Impostos diferidos passivos: 377.507 euros que decorrem do ponto anterior. 

iv) A rubrica “Publicidade” integra, nomeadamente, custos com acções promocionais e material publicitário. 
A variação significativa face ao exercício anterior é justificada por um aumento das campanhas publicitárias
associadas à aquisição directa de clientes.
v) 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. 
vi) A rubrica “Serviços de impressão gráfica” inclui, essencialmente, valores referentes a impressão e envelopagem
de mailings.
vii) A rubrica “Outros serviços especializados” inclui, essencialmente, cerca de 703 mil euros de serviços de gestão
de crédito prestados pela Effico. Inclui ainda, entre outros de valor inferior, serviços de call-center no valor de 330
mil euros e débitos da Unicre por serviços prestados relativamente aos cartões de crédito do Banco (248 mil euros).

NOTA 23 – IMPACTOS DECORRENTES DA INTRODUÇÃO DAS NCA’S

Despesas de Dossier

Comissões parceiros

Total 2005

Impacto líquido

Base IDPIDA

(729.617) 

(729.617)

352.110 

352.110 

(1.280.401) 

2.653.153 

1.372.752

Impacto de transição NCA’s

995.245

31/12/05

Valores em euros
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Garantias prestadas - concursos

Compromissos assumidos perante terceiros

Compromissos assumidos por terceiros

Outras contas extrapatrimoniais

Créditos abatidos ao activo

Juros vencidos

(15.477) 

223.312.288 

17.800.000 

34.196.948 

7.877.082 

283.170.841 

31/12/06 31/12/05

- 

192.769.487 

75.000.000 

30.582.451 

3.770.267 

302.122.206 

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica é analisada como segue:

NOTA 24 – CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

A quase totalidade do financiamento externo é efectuado junto do BNP Paribas, pelo que a rubrica “Juros e encargos
similares - juros de instituições de crédito no estrangeiro”, 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 “Rendimentos de serviços e comissões - por angariação de
seguros”, no montante de cerca de 7.690 mil euros (5.535 mil euros em 2005) é essencialmente constituída pelas
comissões pagas por essas entidades.
No período em análise, a Effico, S.A. prestou ao Banco Cetelem, S.A. serviços de recuperação de créditos por cuja
gestão facturou cerca de 700 mil euros (valor idêntico ao de 2005).
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 384 mil euros (337 mil euros em 2005). 
Os custos de utilização de meios e serviços informáticos debitados pela casa-mãe em França ascenderam a cerca de
1.245.000 euros, representando um decréscimo de 8% face a 2005.

NOTA 25 – TRANSACÇÕES COM ENTIDADES DO GRUPO

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.

NOTA FINAL
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A. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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B. RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
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C. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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