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I. Demonstrações Financeiras 
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II. Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

(expressos em milhares de euros) 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 O Banco Efisa, S.A. (“Banco Efisa” ou “Banco”) resultou da fusão entre as sociedades “Efisa – 

Engenharia Financeira, S.A.” e “Geoleasing – Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, S.A.” e 
tem como atividade principal a prestação de serviços bancários. 

 
 Em novembro de 2008, todas as ações representativas do capital social do Banco Português de 

Negócios, S.A. (“BPN”) foram nacionalizadas ao abrigo da Lei nº 62-A/2008, de 11 de novembro. De 
acordo com a referida Lei, a nacionalização foi motivada pelo volume de perdas acumuladas pelo 
BPN, ausência de liquidez adequada e iminência de uma situação de rutura de pagamentos que 
ameaçava os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro. Deste modo, o BPN 
passou a ter a natureza de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, passando a ser 
detido pela Direção Geral do Tesouro e Finanças. 

 
 Durante o exercício de 2010, o Estado Português, acionista do BPN, aprovou a reprivatização deste 

através do Decreto-Lei n.º 2/2010 de 5 de janeiro, tendo em 9 de dezembro de 2011 celebrado um 
acordo quadro com o Banco BIC Português, S.A. (EuroBIC). 

 
Neste contexto, o BPN constituiu, durante o exercício de 2010, as entidades Parparticipadas, SGPS, 
S.A. (Parparticipadas), Parvalorem, S.A. (Parvalorem) e Parups, S.A. (Parups). Em 30 de dezembro 
de 2010, o Banco Efisa alienou a estas entidades um conjunto de ativos relevantes.  

 
Até à data da nacionalização do BPN, o acionista do Banco Efisa era controlado indiretamente pela 
Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A. (SLN). A partir dessa data, o capital social do Banco 
passou a ser detido indiretamente pelo BPN através da BPN Participações Financeiras, SGPS, Lda.  
Em 30 de dezembro de 2010, a totalidade das ações representativas do capital social do Banco 
Efisa foram adquiridas pela Parparticipadas à BPN Participações Financeiras, SGPS, Lda.    

 
No âmbito do processo de reprivatização do BPN, foi aprovada pelo Despacho n.º 825/11 – SETF 
de 3 de junho de 2011, a aquisição pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e 
Finanças, da totalidade das ações representativas do capital social da Parparticipadas, SGPS, S.A., 
acionista do Banco, operação que se concretizou em fevereiro de 2012. Com a aprovação deste 
despacho, a Parparticipadas passou, durante o exercício de 2012, a integrar o setor Institucional das 
Administrações Públicas, nos termos do código do sistema Europeu de Contas Nacionais e 
Regionais. 

 
 As participações financeiras detidas em 31 de dezembro de 2019 e 2018 pelo Banco Efisa em 

empresas associadas são apresentadas na Nota 8. 
 
 Por outro lado, o Banco exerceu as funções de entidade gestora do Fundo de Capital de Risco 

Banco Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial (“Fundo”) (Nota 16) até 10 de abril de 
2014, data de liquidação do Fundo.   

 
 Em 2 de maio de 2019, a Parparticipadas, SGPS, S.A., enquanto acionista único do Banco, celebrou 

um contrato de venda da totalidade das ações representativas do capital do Banco com a IIGROUP 
HOLDINGS WLL, pelo montante de 27.000 m.euros. Nos termos do ponto 5.1 do referido contrato, a 
transação está subordinada à verificação da condição suspensiva de autorização/não oposição do 
Banco Central Europeu à transação, nos termos do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1024/2013, 
de 15 de outubro de 2013. 

 
 As demonstrações financeiras do Banco relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 02 de junho de 2020, mas estão pendentes de 
aprovação pela Assembleia Geral. No entanto, o Conselho de Administração do Banco admite que 
as mesmas venham a ser aprovadas sem alterações significativas. 
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Certificação Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Banco Efisa, S.A. (o Banco), que compreendem a
Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 32.828.994 euros
e um total de capital próprio de 30.724.836 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 2.025.413 euros),
a Demonstração dos Resultados e do Outro Rendimento Integral, a Demonstração das Alterações no Capital
Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às
demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira do Banco Efisa, S.A., em 31 de dezembro de 2019, o seu desempenho
financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Incerteza material relacionada com a continuidade
Tal como referido na Nota 2.18 anexa às demonstrações financeiras, o Banco prepara as demonstrações
financeiras na base da continuidade das operações apesar destas apresentarem, em 31 de dezembro de 2019,
perdas acumuladas superiores a metade do seu capital social, o que determina a aplicação do disposto no n.º 1 do
Artigo 35.ºdo Código das Sociedades Comerciais. Conforme referido na mesma Nota, em 2 de maio de 2019, a
Parparticipadas, SGPS, S.A., enquanto acionista único do Banco, celebrou um contrato de venda da totalidade das
ações representativas do capital do Banco com a IIGROUP HOLDINGS WLL, pelo montante de 27.000 mil euros. A
transação está subordinada à verificação da condição suspensiva de autorização/não oposição do Banco Central
Europeu à transação, nos termos do artigo 15° do Regulamento (CE) n.° 1024/2013, de 15 de outubro de 2013.
Desta forma, existe uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco
em manter-se em continuidade, estando dependente do sucesso da operação de venda e das políticas e decisões a
adotar pelas entidades que o controlem direta e indiretamente, nomeadamente no que respeita ao seu suporte
financeiro e às perspetivas futuras quanto à sua atividade. A nossa opinião não é modificada em relação a esta
matéria.

Ênfases
A Nota 18 do Anexo às Demonstrações Financeiras descreve as reservas especiais constituídas no âmbito da
adesão do Banco em dezembro de 2014, ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, nos
termos da Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto. Em 2019, nos termos do artigo 8.º da referida Lei, foi constituída
uma reserva especial no montante de 142 m. euros. Uma vez que o Banco não dispõe de reservas livres, a
referida reserva especial foi constituída por contrapartida de resultados transitados, que se encontram negativos.

Os recentes desenvolvimentos resultantes da pandemia Covid-19 (Coronavírus) têm um impacto significativo na
saúde das pessoas e na sociedade como um todo, aumentando a incerteza sobre o desempenho operacional e
financeiro das Organizações. Na Nota 31 do Anexo às demonstrações financeiras, são divulgados os
desenvolvimentos resultantes da pandemia identificados pelo órgão de gestão para o Banco Efisa, S,A., com base
na informação disponível à data. O órgão de gestão entende que os impactos decorrentes desta situação são
incertos, não sendo possível estimar o seu efeito financeiro, designadamente no que se refere ao justo valor dos
ativos financeiros e não financeiros, à mensuração das perdas esperadas na carteira crédito e aos requisitos de
capital.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.
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Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da
auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião
separada sobre essas matérias. Para além da matéria descrita na secção ‘Incerteza material relacionada com a
continuidade‘, descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:

1. Imparidade de Crédito de Clientes

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A rubrica de ativo de ‘Crédito a Clientes’ inclui
uma imparidade acumulada que ascende a
35.293.053 euros, reconhecendo-se um
impacto positivo de 12.096 euros nos
resultados do ano registados na rubrica
‘Imparidade de ativos financeiros ao custo
amortizado’ da demonstração dos resultados.
O valor bruto de ativo de ‘Crédito a clientes’ é
de 43.905.776 euros, pelo que a imparidade
acumulada representa 80% deste valor. O
detalhe da imparidade e as políticas
contabilísticas, metodologias, conceitos e
pressupostos utilizados são divulgados nas
notas explicativas às demonstrações
financeiras 15 e 2.5.

A imparidade para o crédito a clientes
representa a melhor estimativa do órgão de
gestão do Banco da perda esperada da
carteira de crédito a clientes com referência a
31 de dezembro de 2019. Para o cálculo
desta estimativa, o órgão de gestão do Banco
estabeleceu pressupostos, recorreu a
modelos matemáticos, interpretou conceitos
e concebeu um modelo de cálculo de perda
esperada. A utilização de abordagens,
modelos ou pressupostos alternativos podem
ter um impacto material no valor da
imparidade estimada.

Importa referir, conforme indicado na nota
2.5, que o Banco não dispõe de um modelo de
analise coletiva de imparidade em
conformidade com a norma IFRS 9,
analisando numa base individual todas as
exposições que apresentam saldo líquido.

Considerando o grau de subjetividade e
complexidade que a estimativa de imparidade
envolve e a materialidade do seu valor,
consideramos este tema como matéria
relevante de auditoria.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Realização de testes de revisão analítica sobre a evolução do
saldo de imparidade para o crédito a clientes, dos quais são
de destacar o entendimento das variações ocorridas na
carteira de crédito face ao período homólogo e alterações
nos pressupostos e metodologias de imparidade;

► Seleção de uma amostra de clientes objeto de análise
individual de imparidade, para a avaliação de pressupostos
utilizados pelo órgão de gestão na quantificação da
imparidade. Esta análise incluiu: a inspeção da informação
com os modelos de negócio e a situação económico-
financeira dos devedores e das avaliações dos colaterais;
inquirição dos especialistas do Banco para entender a
estratégia de recuperação definida e os pressupostos usados;

► Obtenção do entendimento e avaliação do modelo de cálculo
de perda esperada, teste ao cálculo, comparação com a
informação usada no modelo com a informação de fonte,
avaliação dos pressupostos, comparação dos resultados com
os valores das demonstrações financeiras;

► Analisámos as divulgações incluídas nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos;
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2. Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor e classificados como nível 3 da IFRS 13

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

Conforme divulgado nas notas explicativas às
demonstrações financeiras 4 e 5, em 31 de
dezembro de 2019, o Banco detém
instrumentos financeiros valorizados ao justo
valor no montante de 3.967.410 euros no
ativo, dos quais 3.955.726 são valorizados
através de técnicas de valorização que usam
variáveis não observáveis em mercado (Nível
3). O detalhe destes ativos está divulgado nas
notas explicativas às demonstrações
financeiras 4 e 5. O resultado obtido com as
alterações de justo valor destes ativos
durante os 12 meses terminados a 31 de
dezembro de 2019 foi de negativo em 79.865
euros, conforme demonstrado na nota 21,
sendo apresentado na rubrica de ‘Resultados
de Ativos financeiros ao justo valor através de
resultados’ da demonstração dos resultados.

A valorização destes instrumentos financeiros
classificados como nível 3 é uma matéria de
julgamento do órgão de gestão, dado que os
referidos instrumentos financeiros são
valorizados num processo de estimativa que
tem por base parâmetros de mercado não
observáveis e para o qual são estabelecidos
pressupostos.

Conforme divulgado nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, nota 4, os ativos
financeiros ao justo valor através de
resultados incluem 3.422.973 euros em
unidades de participação numa Sociedade
Especial de investimento Imobiliário, cujo
justo valor foi apurado com base no valor dos
ativos líquidos do fundo por unidade de
participação, auditado e divulgado pela
respetiva Sociedade Gestora com referência
àquela data, deduzido de um desconto de
iliquidez apurado pelo Banco. O órgão de
gestão considera que esta valorização
corresponde à melhor estimativa de justo
valor em 31 de dezembro de 2019 no
pressuposto da realização dos fundos
corresponder à realização dos ativos
subjacentes.

 consideração desta matéria como relevante
para a auditoria teve por base a sua
materialidade nas demonstrações financeiras
e o facto do uso de diferentes técnicas de
valorização e pressupostos poder originar
diferentes estimativas de justo valor.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Realização de testes de revisão analítica sobre o justo valor
dos instrumentos financeiros, dos quais são de destacar o
entendimento das variações ocorridas face ao período
homólogo e alterações nos pressupostos e metodologias de
imparidade;

► Sobre os modelos internos utilizados destacamos os
seguintes procedimentos realizados: i) entendimento da
metodologia, ii) para uma amostra de instrumentos
financeiros, análise dos dados utilizados nos modelos e
recálculo do justo valor;

► Para os fundos, a análise teve por base a última informação
financeira disponível fornecida pelas sociedades gestoras e
dos relatórios de auditoria mais recentes;

► Revisão das divulgações incluídas nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos;
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3. Divulgação de passivos contingentes

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A nota explicativa às demonstrações
financeiras 26 divulga os passivos
contingentes que podem representar uma
possível obrigação do Banco decorrentes de
eventos passados. A ocorrência dessas
obrigações está dependente de um ou mais
acontecimentos futuros que não estão
inteiramente sob o controlo do Banco. As
políticas contabilísticas para o
reconhecimento de provisões ou divulgação
de passivos contingentes estão descritos na
nota 2.12 e as principais estimativas e
pressupostos na nota 2.18.

Apesar de o órgão de gestão considerar que
não é provável que as situações divulgadas se
materializem em impactos nas demonstrações
financeiras do Banco, a magnitude desses
impactos seria significativa.

A avaliação dos riscos e dos pressupostos é
uma matéria de julgamento do órgão de
gestão que exige análise complexa com
recurso a consultores legais tanto externos
como contratados pelo Banco. Atendendo à
relevância destas contingências para o Banco,
consideramos este tema como matéria
relevante de auditoria.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Leitura das atas dos órgãos de gestão do Banco e da
correspondência com os reguladores;

► Análise das respostas aos pedidos de confirmação externa
aos advogados e consultores legais do Banco;

► Indagação ao órgão de gestão e aos consultores legais sobre
os passivos contingentes do Banco;

► Revisão das divulgações incluídas nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos;

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

► preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia.

► elaboração do Relatório de Gestão nos termos legais e regulamentares;

► criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

► adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

► avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação
financeira da Entidade.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:

► identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

► obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

► avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

► concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou
condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

► avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

► comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização, entre outros
assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria;

► das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano
corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório,
exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

► declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à
independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.º
537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o
seguinte:

► Fomos nomeados/eleitos auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de acionistas
realizada em 12 de novembro de 2019 para um mandato compreendido entre 2019 e 2021.

► O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude ou
suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e execução da
nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos
de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a
fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas
demonstrações financeiras devido a fraude;

► Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional que
preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade em 5 de junho de 2020;

► Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77, n.º 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face à Entidade
durante a realização da auditoria; e

Lisboa, 5 de junho de 2020

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

António Filipe Dias da Fonseca Brás - ROC n.º 1661
Registado na CMVM com o n.º 20161271
























































































