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Relatório de Gestão 2019  

 

Para a Assembleia Geral Anual de Acionistas 

 

O Bank of China (Luxembourg) S.A. (O «Banco») implementou o seu plano anual para 2019 focado nos seus objetivos 

estratégicos, tendo atingido com sucesso novos progressos ao mesmo tempo que superou com eficácia os desafios 

enfrentados no curso do exercício. 

 

Principais resultados de exploração 

 

A rentabilidade operacional do Banco manteve-se estável em 2019, atingindo 88,5 milhões de EUR, em comparação com 

88,7 milhões de EUR no ano de 2018. O resultado líquido do exercício atingiu os 19,75 milhões de EUR, um resultado 

estável, apesar de inferior em comparação com o ano anterior (2018: 34,84 milhões de EUR). 

 

Os ativos e passivos do banco aumentaram de forma constante. No final de 2019, o total de ativos atingia os 6 062 milhões 

de EUR (2018: 5 146 milhões de EUR) +18%1, enquanto os passivos (excluindo o capital próprio) se situavam em 5 556 

milhões de EUR (2018: 4 656 milhões de EUR) +19%. Os saldos de empréstimos a clientes atingiram os 3 366 milhões 

de EUR (2018: 3 451 milhões de EUR) , enquanto os empréstimos a instituições financeiras foram registados em 1 720 

milhões de EUR (2018: 1 257 milhões de EUR) +37%. Os montantes em dívida a clientes atingiram 2 670 milhões de 

EUR(2018: 2 439 milhões de EUR) +9%, enquanto montantes em dívida a instituições financeiras foram registados em 

2 241 milhões de EUR (2018: 1 569 milhões de EUR) +43%. O rendimento líquido de juros aumentou em 13,2% para 

64.05 milhões de EUR (2018: 56,59 milhões de EUR). O rendimento líquido de comissões decresceu em 27% para 21,28 

milhões de EUR ( 2018: 29,19 milhões de EUR). 

 

Em 2019, o banco continuou a implementar as suas estratégias relativamente a clientes e desenvolvimento 

geográfico 

 

Capitalizando das suas filiais transfronteiriças na Europa continental, o Banco continuou a desenvolver negócios com 

empresas com potencial de internacionalização e negócios transfronteiriços incluindo projetos de M&A e financiamento 

de projetos. Como parte da sua estratégia de negócios, o Banco procurou alcançar uma maior quota de mercado local, 

aumentando a sua presença junto a empresas e indústrias chave e a outros operadores relevantes. Em 2019, a 

combinação destas abordagens ao mercado resultou em progressos significativos na área da banca de negócios do 

Banco. O negócio de prestação de serviços bancários a particulares aumentou constantemente, com o Banco a atrair 

mais clientes  com elevado património; este facto contribuiu para uma melhoria tanto nos montantes como na qualidade 

dos ativos relacionados.  

 

A atividade de tesouraria registou resultados satisfatórios apesar da necessidade de maior liquidez para manter uma 

diversificação de clientes e de contrapartes equilibrada e pelo alargamento da oferta de serviços e produtos. Neste 

contexto, a base de clientes entre instituições financeiras alargou-se de grandes bancos internacionais a bancos locais, 

instituições financeiras não bancárias e instituições estatais.  

 

Avançando na sua estratégia de desenvolvimento, o Banco continuou a refinar a sua oferta no mercado e alargou 

a sua presença geográfica. 

 

A atividade do Banco na área do transaction banking foi reagrupada numa equipa separada dedicada à coordenação do 

desenvolvimento do negócio transversal à região europeia em conjunto com as sucursais transfronteiriças. Os resultados 

financeiros são promissores tanto em termos do rendimento absoluto como dos depósitos de empresas.  

 

 

1 Tudo percentagens em comparação com o ano anterior. 
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Como parte da sua estratégia de expansão geográfica, o Banco conseguiu abrir uma nova sucursal em Atenas (Grécia). 

Em 11 de novembro de 2019, sob o testemunho conjunto do presidente da China, Xi Jinping, e do primeiro-ministro da 

Grécia, Kyriakos Mitsotakis, o Banco Central da Grécia reconheceu o estabelecimento da Sucursal de Atenas do Bank of 

China (Luxembourg) S.A. 

Como parte da sua estratégia de desenvolvimento, o Banco procurou atingir o nível mais elevado possível no seu 

ambiente de controlo  

 

A gestão de riscos, em conjunto com a conformidade e a auditoria interna são os componentes principais do ambiente de 

controlo do Banco.  

 

No que respeita à gestão de riscos, foram desenvolvidas novas abordagens e metodologias em todos os aspetos das 

áreas de risco de crédito, liquidez e operacionais do Banco. Em particular, foram criados novos modelos internos para o 

rating de crédito, testes de esforço relacionados com taxas de juro resultantes de atividades da carteira bancária (IRRBB 

- EBA) que refinaram e fortaleceram ainda mais a gestão de riscos do Banco. 

 

O enquadramento e os mecanismos de gestão da conformidade foram aperfeiçoados. Os planos de monitorização, as 

políticas e os procedimentos foram revistos e adaptados; o padrão AML/CTF e sanções continuam a ser uma área de 

foco e desenvolvimento permanente. A evolução da regulamentação foi cuidadosamente monitorizada e reportada ao 

longo da cadeia de governação; Isto resultou na implementação de novas exigências regulamentares tais como a PSD2, 

DAC 6, a reforma dos índices de referência, etc. A supervisão e orientação do Banco relativamente à conformidade das 

suas sucursais transfronteiriças foi fortalecida em detalhe e eficácia. 

 

A equipa de auditoria interna fortaleceu a sua metodologia de trabalho de modo a aumentar a relevância do seu papel de 

controlo e a sua função de terceira linha de defesa. A abordagem de verificação e análise de causa principal foi melhorada 

tanto no Luxemburgo como nas filiais transfronteiriças.  

 

Em 2019, o Banco continuou a fortalecer os seus mecanismos de governação com o objetivo de tornar mais adequada e 

transparente a distribuição de responsabilidades a todas as partes interessadas, ganhar eficiência e melhorar o 

desempenho. A este respeito, os termos de referência do Comité de Fiscalização do Risco foram alargados para passar 

a incluir questões de conformidade; os estatutos do Comité de Fiscalização do Conselho de Administração foram revistos 

em profundidade.  

 

Plano Principal para 2020 

 

2020 é o ano inaugural da implementação da estratégia trienal do Banco relativa a 2020-2022. Tendo em conta os vários 

desafios que o setor bancário virá a enfrentar no próximo ano, incluindo exigências regulamentares e de conformidade 

cada vez mais estritas, mas também grandes incertezas relativas aos negócios e aos mercados, o Banco irá focar os seus 

esforços no sentido de ultrapassar estes desafios e procurar melhorias de forma contínua.  

 

Em 2020, o Banco pretende atingir estabilidade no desenvolvimento dos negócios, aumentar a rentabilidade, implementar 

um controlo eficaz dos riscos, da conformidade e da governação, bem como aumentar a coordenação e sinergias regionais 

ao mesmo tempo que se foca na «localização», «modernização» e «informatização».  

 

O Banco realizará o seu plano de negócios em conformidade com o apetite pelo risco aprovado pelo Conselho de 

Administração.  

 

Promoção do desenvolvimento dos negócios e aumento da rentabilidade 

 

Em 2020, o Banco irá prosseguir com o fortalecimento da sua atividade principal de banca de negócios, aumentar o seu 

apoio a empresas convencionais locais no âmbito do seu alcance europeu, melhorar a sua linha de produtos e aumentar 

a proporção de negócios de capital “ligeiros”. O Banco irá igualmente continuar a desenvolver o seu modelo de negócio 

de transaction banking com as suas sucursais transfronteiriças. Espera-se que as contribuições do mercado financeiro e 
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dos negócios institucionais para o negócio global do Banco continuem a crescer, graças ao alargamento da base de 

clientes. Em relação à prestação de serviços bancários a particulares, a transformação digital será acelerada de modo a 

ir ao encontro das necessidades dos clientes; serviços financeiros diferenciados a particulares serão levados a cabo em 

coordenação com as sucursais transfronteiriças.  
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Potencialização do desenvolvimento regional e integração 

 

Em 2020, o Banco continuará a acelerar o seu desenvolvimento regional e integração na Europa, fortalecendo as 

colaborações transfronteiriças, podendo incluir a implementação de novos desafios. 

 

Proposta de Aplicação dos Resultados para a Assembleia Geral Anual de Acionistas 

 

O Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação dos resultados: 

 

Resultado líquido 2019 19 750 834 EUR 

Reserva legal (5%) 987 542 EUR 

Reserva de imposto sobre o 

património líquido 2020 

5 662 500 EUR 

Outras reservas --- 

Lucros distribuíveis 13 100 792 EUR 

 

Outras informações 

 

O Banco tem filiais em Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Roterdão (Países Baixos), Estocolmo (Suécia) e Varsóvia 

(Polónia) e Atenas (Grécia). 

 

Em 2019, o Banco não desenvolveu qualquer atividade de Investigação e Desenvolvimento. 

 

Em 2019, o Banco não adquiriu nenhuma das ações próprias.  

 

É aplicável uma reserva de imposto sobre o património líquido de 5 662 500 EUR para o ano fiscal de 2019, 

correspondente a 5 vezes o valor do crédito do imposto sobre o património líquido (NWT) de 1 132 500 EUR. A reserva 

de imposto sobre o património líquido de 2014, no montante de 1 793 789 EUR, que já foi retida durante 5 anos, encontra-

se disponível para distribuição aos acionistas. 

 

A evolução do vírus COVID-19 em pandemia, no curso do primeiro trimestre de 2020, criou um ambiente sem precedentes 

tanto a nível operacional como ao nível dos mercados financeiros. Neste contexto, o Banco tomou todas as medidas 

necessárias para assegurar a saúde e segurança do seu pessoal e clientes, tendo continuado a operar o negócio com 

tranquilidade. Ainda é cedo para realizar uma análise detalhada do impacto para o Banco. Entretanto, espera-se que o 

ambiente do mercado financeiro venha a afetar o rendimento líquido de juros respetivamente através da redução dos 

ativos de empréstimos e do impacto de taxas de juros mais baixas no mercado promovidas como parte de medidas de 

estímulo. Além disso, medidas para assegurar a continuidade das operações e a saúde e segurança do pessoal e clientes 

irão acrescentar despesas operacionais. À data do presente relatório, o Banco não prevê uma aumento significativo nas 

perdas de crédito. No seu conjunto, e perante os níveis de solvabilidade e liquidez do Banco, bem acima das exigências 

regulamentares, não se espera que a sustentabilidade do banco seja afetada no próximo ano e seguintes. Por fim, desde 

janeiro de 2020, o Banco emitiu obrigações no montante de 800 milhões de EUR, obteve a aprovação da Sede para 

realizar um aumento de capital em Fundos Próprios de 150 milhões de EUR por via de um empréstimo perpétuo e iniciou 

o pedido junto à CSSF para aprovação do aumento de capital  (Tier 1). 

 

14 de maio de 2020 

 

Em nome do Conselho de Administração 

O Presidente 

 

[Assinatura ilegível] 

 

Sra. ZHOU Lihong 
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Relatório do revisor oficial de contas 

 

 

Ao Conselho de Administração do 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

37-39, Boulevard du Prince Henri 

L-1724 Luxemburgo 

 

 

Relatório da auditoria das demonstrações financeiras 

 

 

Opinião 

 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Bank of China (Luxembourg) S.A. (o «Banco»), as quais 

compreendem o balanço e a demonstração de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e as notas às 

demonstrações financeiras, incluindo uma síntese das principais políticas contabilísticas.  

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras em anexo dão uma imagem fiel da situação financeira do Banco em 

31 de dezembro de 2019, bem como do resultado das suas operações relativas ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, em conformidade com as obrigações legais e regulamentares relativas ao apuramento e 

apresentação das contas anuais atualmente em vigor no Luxemburgo. 

 

 

Fundamentação da nossa opinião 

 

Realizámos a nossa auditoria de acordo com o Regulamento n.º 537/2014 da UE, a Lei de 23 de julho de 2016 

referente ao exercício profissional da auditoria (a «Lei de 23 de julho de 2016») e as Normas Internacionais de Auditoria 

«International Standards on Auditing» («ISAs — »), conforme adotadas no Luxemburgo pela Comissão de Supervisão 

do Setor Financeiro «Commission de Surveillance du Secteur Financier»(«CSSF»). As nossas responsabilidades ao 

abrigo desse Regulamento, Lei e normas são desenvolvidas na secção «Responsabilidade do revisor oficial de contas 

(«réviseur d'entreprises agréé») na auditoria das demonstrações financeiras» do nosso relatório. Também somos 

independentes do Banco, de acordo com o Código de Ética dos Contabilistas do Conselho Internacional de Normas 

Éticas para Contabilistas (International Ethics Standards Board for Accountants – IEASBA), tal como adotado pelo 

Luxemburgo através da CSSF, juntamente com as exigências éticas relevantes para a nossa auditoria das 

demonstrações financeiras, e satisfizemos todas as nossas outras responsabilidades éticas ao abrigo dessas 

exigências éticas. Consideramos que os elementos de prova obtidos são suficientes e adequados para fundamentar a 

nossa opinião. 

 

 

Questões principais de auditoria  

 

As principais questões de auditoria são aquelas que, no nosso julgamento profissional, se revestem da maior 

importância na nossa auditoria das demonstrações financeiras do exercício atual. Estas questões foram abordadas no 

contexto da auditoria das demonstrações financeiras de forma global e na formação da nossa opinião das mesmas, não 

sendo fornecida uma opinião separada acerca destas questões. 
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Imparidades em empréstimos e adiantamentos a clientes 

 

Descrição 

 

Os empréstimos e adiantamentos concedidos a clientes («créditos sobre clientes») situam-se nos 3 366 milhões de 

euros em 31 de dezembro de 2019, por contrapartida dos quais foi registada imparidade individual e coletiva de 46,91 

milhões de euros (ver nota 2.5 às demonstrações financeiras). 

 

A imparidade em empréstimos a clientes é uma área extremamente subjetiva devido ao nível de julgamento aplicado 

pela administração para determinar a extensão das perdas de crédito, o que depende do risco de crédito relacionado 

com esses mesmos empréstimos e valores a receber. Os julgamentos aplicados pela administração para determinar o 

nível de imparidade em empréstimos incluem a identificação de eventos que possam resultar em imparidades, a 

avaliação adequada dos colaterais relacionados, a avaliação dos clientes com probabilidade de entrar em 

incumprimento e os fluxos de caixa futuros relacionados com os empréstimos a clientes.  

 

Devido à natureza material dos empréstimos a clientes e às incertezas das estimativas relacionadas envolvidas, 

incluindo a consideração dos requisitos regulamentares e prudenciais do setor, esta é considerada uma matéria chave 

da auditoria. 

 

Resposta à auditoria 

 

Os nossos procedimentos de auditoria incluem a avaliação dos mecanismos de controlo que regem os processos de 

concessão, contabilização e monitorização dos processos relacionados com os empréstimos e valores a receber e o 

processo de criação de provisões para imparidade individual e coletiva, de modo a validar a eficácia operacional dos 

principais mecanismos de controlo em vigor. Como parte dos procedimentos de teste dos mecanismos de controlo, 

avaliámos se os principais mecanismos de controlo relativos aos processos supramencionados foram concebidos, 

implementados e aplicados de forma eficaz.  

 

Além de testar os principais mecanismos de controlo, selecionámos uma amostra de empréstimos a clientes por liquidar 

à data de relato e avaliámos criticamente os critérios usados para determinar se tinha ocorrido um evento de 

imparidade que exigiria uma imparidade. Em relação à amostra selecionada, também verificámos se todos os eventos 

de imparidade identificados por nós tinham sido igualmente identificados pela administração do Banco. Relativamente 

os empréstimos a clientes em cumprimento, determinámos se os devedores apresentavam possível risco de 

incumprimento que pudesse afetar as suas obrigações de reembolso programadas.  

 

No caso da imparidade coletiva, compreendemos a metodologia utilizada pelo Banco para determinar a provisão 

coletiva, avaliámos os pressupostos subjacentes e a suficiência e exatidão dos dados utilizados pela administração. 

 

 

Outras informações 

 

O Conselho de Administração é responsável pelas outras informações. As outras informações compreendem a 

informação incluída no relatório de gestão, mas não inclui as demonstrações financeiras e o nosso relatório do revisor 

oficial de contas («réviseur d'entreprises agréé») relativo às mesmas. A nossa opinião sobre as demonstrações 

financeiras não abrange as outras informações e não expressamos qualquer forma de garantia ou conclusão 

relativamente ao nível de confiança das mesmas. 
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Juntamente com a nossa auditoria às demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade consiste em ler as outras 

informações e, ao fazê-lo, determinar se as outras informações são materialmente inconsistentes com as 

demonstrações financeiras ou se o nosso conhecimento obtido na auditoria ou de qualquer outra forma parece 

apresentar distorções materiais. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que existem distorções materiais 

destas outras informações, somos obrigados a registar esse mesmo facto. Não temos nada a registar a este respeito. 

 

 

Responsabilidades do Conselho de Administração e dos elementos encarregues da governação relativamente 

às demonstrações financeiras  

 

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação fiável destas contas anuais de acordo 

com as obrigações legais e regulamentares relativas ao apuramento e apresentação das contas anuais em vigor no 

Luxemburgo, bem como pelo controlo interno que o Conselho de Administração tenha por necessário para permitir a 

preparação de contas anuais que estejam isentas de distorções materiais devidas a fraudes ou erros. 

 

Na preparação das demonstrações financeiras, o Conselho de Administração é responsável por avaliar a capacidade 

do banco para continuar as suas atividades, divulgando, conforme aplicável, as questões relacionadas com a 

continuidade e utilizando o princípio da continuidade em contabilidade, exceto se o Conselho de Administração 

pretender liquidar o Banco ou parar as operações ou não tiver uma alternativa realista a fazê-lo.  

 

Os elementos encarregues da governação são responsáveis pela supervisão do processo de relato financeiro do 

Banco. 

 

 

Responsabilidade do revisor oficial de contas («réviseur d'entreprises agréé») na auditoria das demonstrações 

financeiras  

 

Os objetivos da nossa auditoria consistem em obter um nível de confiança razoável em como as demonstrações 

financeiras no seu todo estão isentas de distorções materiais, quer devido a fraude ou erro, e emitir um relatório do 

revisor oficial de contas («réviseur d'entreprises agréé») que inclua a nossa opinião. Um nível de confiança razoável é 

um nível elevado de certeza, mas não é uma garantia de que uma auditoria realizada em conformidade com o 

Regulamento n.º 537/2014 da UE, a Lei de 23 de julho de 2016 e as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), 

conforme adotadas no Luxemburgo pela Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (Commission de Surveillance du 

Secteur Financier – CSSF) venha a detetar uma distorção material sempre que esta exista. As distorções podem 

derivar de fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no seu conjunto, se pode razoavelmente 

esperar que venham a influenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nestas demonstrações 

financeiras. 

 

Enquanto parte de uma auditoria realizada em conformidade com o Regulamento n.º 537/2014 da UE, a Lei de 23 de 

julho de 2016 e as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), conforme adotadas no Luxemburgo pela Comissão de 

Supervisão do Setor Financeiro (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), exercemos o nosso 

julgamento profissional e mantemos o nosso ceticismo profissional ao longo da auditoria. Também:  

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorções materiais das demonstrações financeiras, quer devido a fraude 

ou erro, concebemos e implementamos procedimentos de auditoria que respondem a esses riscos e obtemos 

evidências de auditoria suficientes e adequadas para fundamentar a nossa opinião. O risco de não detetarmos 

uma distorção material resultante de fraude é superior ao risco de não detetarmos uma distorção material 
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resultante de erro, pois a fraude pode pressupor conivência, falsificação, omissões intencionais, deturpação dos 

factos ou anulação dos mecanismos de controlo interno; 

- Obtemos um conhecimento dos mecanismos de controlo interno relevantes para a auditoria, de modo a definir os 

procedimentos de auditoria adequados nesse contexto, e não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a 

eficácia do controlo interno do Banco; 

- Apreciamos a adequação dos métodos contabilísticos adotados e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e 

das divulgações relacionadas feitas pelos membros do Conselho de Administração; 

- Tiramos conclusões relativamente à adequação da utilização, por parte do Conselho de Administração, do 

princípio de continuidade em contabilidade e, com base nas evidências de auditoria obtidas, concluímos se existe 

incerteza material relacionada com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da 

capacidade do Banco para continuar as suas atividades. Se concluirmos que existe incerteza material, somos 

obrigados, no nosso relatório, a chamar a atenção do revisor oficial de contas («réviseur d'entreprises agréé») 

para as informações divulgadas relacionadas nas demonstrações financeiras ou, no caso de tais informações 

divulgadas serem inadequadas, somos obrigados a alterar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas 

nas evidências de auditoria obtidas até à data do nosso relatório do revisor oficial de contas («réviseur 

d'entreprises agréé»). No entanto, condições ou eventos futuros podem levar o Banco a deixar de continuar as 

suas atividades; 

- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo gerais das demonstrações financeiras, incluindo as informações 

divulgadas, e se as demonstrações financeiras representam as operações e eventos subjacentes de uma forma 

que permita uma apresentação fiável.  

 

Comunicamos com os elementos encarregues da governação no que concerne, entre outras questões, ao âmbito e 

prazo planeados da auditoria e às conclusões significativas da auditoria, incluindo quaisquer deficiências significativas 

nos mecanismos de controlo interno identificadas durante a nossa auditoria.  

 

Também fornecemos aos elementos encarregues da governação uma declaração em como respeitamos as exigências 

éticas relevantes no que diz respeito à independência e comunicamos-lhes quaisquer relações e outras questões que 

possam razoavelmente considerar-se passíveis de influenciar a nossa independência e, quando aplicável, as 

salvaguardas relacionadas.  

 

A partir das questões comunicadas aos elementos encarregues da governação, determinamos quais as questões que 

foram mais significativas na auditoria das demonstrações financeiras do exercício atual que, por isso, são as principais 

questões de auditoria. Descrevemos estas questões no nosso relatório, exceto se a legislação ou regulamentação 

impedir a divulgação pública das mesmas. 

 

 

Relatório sobre outas obrigações legais e regulamentares 

 

Fomos nomeados como revisor oficial de contas («réviseur d'entreprises agréé») pelo Conselho de Administração em 

19 de junho de 2019 e a duração do nosso compromisso ininterrupto, incluindo renovações anteriores e renomeações, 

é de 7 anos. 

 

O relatório de gestão está em conformidade com as demonstrações financeiras e foi preparado em conformidade com 

os requisitos legais aplicáveis. 
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Confirmamos que os serviços proibidos não relacionados com auditoria referidos no Regulamento n.º 537/2014 da UE 

não foram fornecidos e que nos mantivemos independentes do Banco na realização da auditoria. 

 

 

 

 Ernst & Young 

 Société anonyme 

 Cabinet de révision agréé 

 

[Assinatura ilegível] 

 

 

 Jean-Michel Pacaud 

 

 

 

Luxemburgo, 14 de maio de 2020 

 



 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Balanço 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 

(expresso em EUR) 

 

 

As notas explicativas anexas são parte integrante do relatório e contas anual - 12 - 

ATIVOS 

  NOTA(S)  2019  2018 

       

Dinheiro em caixa, depósitos em bancos 

centrais e serviços de banca postal 

 

3 

 

644 449 830 

 

134 582 238 

       

Empréstimos e adiantamentos a 

instituições de crédito 

 

3, 4, 27, 29.1 

 

1 720 063 988 

 

1 257 278 818 

       

a) reembolsáveis à vista    1 375 807 812  612 278 818 

b) outros empréstimos e adiantamentos    344 256 176  645 000 000 

       

Empréstimos e adiantamentos concedidos 

a clientes 

 

3, 5, 27 

 

3 365 721 635 

 

3 451 457 858 

       

Títulos de dívida e outros títulos de 

rendimento fixo 

 

3, 6, 8 

 

315 161 411  282 852 317 

       

a)  de emitentes públicos    315 161 411  282 852 317 

       

Participações financeiras  3, 7, 8  31 000  31 000 

       

Ativos intangíveis  8  251 381  184 981 

       

Ativos tangíveis  8  4 105 028  3 909 587 

       

Outros ativos  9  3 816 808  2 771 230 

       

Contas de regularização de ativos  10, 21, 29,1  8 402 565  12 764 757 

       

       

       

       

       

Total Activos  11  6 062 003 646  5 145 832 786 

  



 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Balanço 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 

(expresso em EUR) 

 

 

As notas explicativas anexas são parte integrante do relatório e contas anual - 13 - 

PASSIVOS 

  Nota(s)  2019  2018 

       

Montantes em dívida a instituições de 

crédito 

 

3, 29.2 

 

2 240 953 334 

 

1 569 248 827 

       

a) reembolsáveis à vista    20 967 849  4 146 531 

b) a prazo ou com pré-aviso    2 219 985 485  1 565 102 296 

       

Montantes em dívida a clientes  3  2 670 218 756  2 439 010 185 

       

a) reembolsáveis à vista    276 312 919  294 951 935 

b) a prazo ou com pré-aviso    2 393 905 837  2 144 058 250 

       

Dívida evidenciada por títulos  12  499 939 850  499 742 802 

       

Outros passivos  13  4 260 078  4 384 679 

       

Contas de regularização de passivos  14  23 350 749  26 193 377 

       

Provisões  15  11 257 983  11 627 271 

       

a) provisões para impostos  15.1  4 327 800  5 151 440 

b) outras provisões  15.2, 15.3  6 930 183  6 475 831 

       

Passivos subordinados  3, 16, 29,2  106 000 000  106 000 000 

       

Capital subscrito  17,18  400 000 000  400 000 000 

       

Reserva legal  18  5 578 176  3 836 377 

       

Outras Reservas  18  79 624 629  50 307 856 

       

Reserva de conversão cambial  18  1 069 257  645 431 

       

Resultado do exercício  18  19 750 834  34 835 981 

       

       

Total de Passivos  19  6 062 003 646  5 145 832 786 

 



 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Elementos extrapatrimoniais 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 

(expresso em EUR) 
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PASSIVOS CONTINGENTES 

  Nota(s)  2019 2018 

      

Passivos contingentes  3, 20.1  262 461 440 222 585 332 

Garantias dadas e ativos constituídos como 

garantia acessória (colaterais) 

 

 

 

262 461 440 222 585 332 

      

Compromissos  3, 20,2, 27  921 574 472 1 008 298 916 

 



 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Conta de resultados 

 

em 31 de dezembro de 2019 

(expresso em EUR) 

 

 

As notas explicativas anexas são parte integrante do relatório e contas anual - 15 - 

ENCARGOS 

  Nota(s)  2019  2018 

       

Juros a pagar e custos equiparados    36 886 029  34 748 329 

       

Comissões a pagar    3 281 307  2 773 511 

       

       

Gastos gerais administrativos    32 885 251  31 149 917 

a) custos com pessoal  22  23 324 505  22 348 301 

 dos quais:       

 - remunerações e salários    13 511 275  12 462 868 

 - encargos com segurança social    4 038 702  3 007 599 

dos quais:       

- segurança social e custos 

relacionados com pensões 

 

 

 

1 163 504 

 

936 274 

b) outros gastos administrativos  23  9 560 746  8 801 616 

       

Correções de valor relativas a ativos 

intangíveis e tangíveis 

 

8 

 

928 611 

 

857 482 

       

Outros gastos operacionais  24  2 248 516  2 365 939 

       

Correções de valor relativas a empréstimos 

e adiantamentos e provisões para passivos 

contingentes e compromissos 

 

2.5 

 

27 514 530 

 

10 593 814 

       

Impostos sobre lucros provenientes das 

atividades correntes 

 

 

 

7 421 350 

 

11 322 912 

       

Resultado do exercício    19 750 834  34 835 981 

       

Total de gastos       

    130 916 428  128 647 885 



 

 

Bank of China (Luxembourg) S.A. 

Conta de resultados (continuação) 

 

em 31 de dezembro de 2019 

(expresso em EUR) 

 

 

As notas explicativas anexas são parte integrante do relatório e contas anual - 16 - 

PROVEITOS 

  Nota(s)  2019  2018 

       

Juros a receber e proveitos similares  29.5  100 938 778  91 337 779 

dos quais os resultantes de títulos de 

rendimento fixo 

 

 

 

5 258 524 

 

4 289 731 

       

Comissões a receber  29.5  24 557 433  31 964 140 

       

Resultados líquidos de operações 

financeiras 

 

21 

 

3 273 499 

 

5 033 434 

       

Outros proveitos operacionais  25  2 146 718  312 532 

       

       

Total de proveitos  26  130 916 428  128 647 885 
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Nota 1 – Geral 

 

O Bank of China (Luxembourg) S.A. («o Banco») foi constituído em 7 de maio de 1991 como uma «sociedade 

anónima» , segundo as leis do Luxemburgo. 

 

O Banco é uma filial maioritariamente detida pelo Bank of China, Pequim, e pela República Popular da China. 

As contas anuais do Banco estão incluídas nas contas consolidadas do Bank of China, em Pequim, e as 

contas consolidadas estão disponíveis na sede oficial 1. Fuxingmen Nei Dajie, Pequim 100818, R. P. China. 

 

A maioria dos membros do Conselho de Administração do Banco pertence aos Quadros Superiores do Grupo 

Bank of China. A política de negócio, salvo caso de requisitos legais existentes no Luxemburgo, é controlada 

de acordo com a política de negócio do Grupo Bank of China.  

 

As atividades do Banco são principalmente na área da banca de negócios, incluindo empréstimos a 

empresas e depósitos de empresas, financiamento do comércio e empréstimos grossistas. 

 

Em 18 de junho de 2007, o Banco abriu uma filial em Roterdão (Países Baixos). A filial foi criada a fim de 

executar as mesmas operações que o Banco está autorizado a executar. As suas atividades até ao momento 

consistem principalmente em serviços de financiamento do comércio e banca de retalho.  

 

Em 7 de novembro de 2010 o Banco abriu uma filial em Bruxelas (Bélgica). Tal como a filial de Roterdão, a 

de Bruxelas foi criada a fim de executar as mesmas operações que o Banco está autorizado a executar. O 

seu foco principal consiste em atividades na área da banca de negócios para as empresas chinesas que 

operam no mercado belga, assim como na prestação de serviços bancários a particulares para indivíduos 

chineses residentes na Bélgica. Outros clientes-alvo são as empresas belgas com investimentos substanciais 

na China e empresas envolvidas no comércio internacional entre a Bélgica e a China. 

 

Em 6 de junho de 2012 o Banco abriu uma filial em Varsóvia (Polónia), e em 2 de julho de 2012 uma filial em 

Estocolmo (Suécia). Essas duas filiais foram criadas a fim de executar as mesmas operações que o Banco 

está autorizado a executar. As suas atividades até à data incluem serviços na área da banca de negócios e 

de retalho. 

 

Em 22 de abril de 2013 o Banco abriu uma filial em Lisboa (Portugal). Tal como as quatro filiais já existentes, 

esta foi criada a fim de executar as mesmas operações que o Banco está autorizado a executar. As suas 

atividades até ao momento consistem principalmente em serviços de financiamento do comércio, banca de 

negócios e banca de retalho.  

 

Em 1 de novembro de 2019, foi concedida uma licença ao Banco, pelo Banco Nacional da Grécia, para criar 

uma sucursal em Atenas, Grécia. Prevê-se que esta comece a operar em fevereiro de 2020. 

 

Estas contas anuais incluem as operações das Filiais de Roterdão, Bruxelas, Polónia, Estocolmo e Lisboa. 

 

Em grande medida, o Banco coopera com o seu banco de origem e outras entidades do Grupo Bank of 

China. 
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Nota 2 – Resumo das principais políticas contabilísticas 

 

O Banco prepara as suas contas anuais de acordo com as leis e regulamentos em vigor no Grão-Ducado do 

Luxemburgo e com base em princípios de contabilidade geralmente aceites no setor bancário no Grão-

Ducado do Luxemburgo. As regras de avaliação e de contabilidade são determinadas pelo Conselho de 

Administração, com exceção das que estão definidas na lei e pela Comissão Supervisora do Setor Financeiro 

(Commission de Surveillance du Secteur Financier – «CSSF»). Quando necessário, alguns dados de 

exercícios anteriores nas notas foram reclassificados para se conformarem com as alterações introduzidas na 

apresentação do ano em curso, para efeitos comparativos. 

 

O Banco prepara as suas contas anuais em euros (EUR), a moeda em que o seu capital é expresso. 

 

O exercício contabilístico do Banco coincide com o ano civil. 

 

As principais políticas contabilísticas são as seguintes: 

 

2.1. Conversão cambial 

 

O Banco utiliza o sistema contabilístico multi-moeda, que regista todos os ativos e passivos nas suas moedas 

originais. Para a preparação das contas anuais, expressas em euros (EUR), os valores em moeda 

estrangeira são convertidos da seguinte forma: 

- Todos os ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais são convertidos em euros à taxa de câmbio em 

vigor na data do balanço. Os lucros e perdas realizados ou não realizados decorrentes de reavaliação 

são contabilizados na demonstração de resultados do exercício, exceto aqueles em ativos e passivos 

especificamente cobertos por operações vinculadas a taxas de câmbio que são registadas com taxas de 

câmbio históricas. 

- As receitas de juros e encargos e comissões são registados nas suas moedas originais e convertidos 

em EUR à taxa de câmbio em vigor no final de cada mês. Outras receitas e despesas são convertidas 

em euros à taxa de câmbio em vigor à data da transação; 

- O lucro ou a perda na conversão cambial são reconhecidos na demonstração de resultados do 

exercício. 

 

Para as filiais da Polónia e da Suécia as moedas do contexto principal são o zloty polaco e a coroa sueca e 

as demonstrações financeiras destas filiais são inicialmente elaboradas nas moedas da sua localização. 

 

Os ativos e passivos das operações do Banco através destas filiais estrangeiras são convertidos em EUR às 

taxas de câmbio em vigor à data do balanço para a preparação das contas anuais do Banco. As rubricas de 

receitas e despesas são convertidas às taxas de câmbio médias do ano. As diferenças cambiais resultantes 

são classificadas como capital próprio e transferidas para a «Reserva de conversão cambial» do Banco. 

Essas diferenças de câmbio são reconhecidas na demonstração de resultados no período em que a o ganho 

ou a perda foi realizado. 
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Nota 2 – Resumo das principais políticas contabilísticas (continuação) 

 

As taxas de câmbio do final do exercício das principais moedas utilizadas pelo Banco são resumidas da 

seguinte forma:  

 

  2019  2018 

1 EUR = 1,1220 USD  1,1429 USD 

1 EUR = 7,8155 CNY  7,8547 CNY 

1 EUR = 10,4593 SEK  10,2282 SEK 

1 EUR = 4,2539 PLN  4,3036 PLN 

 

2.2. Devedores 

 

À data do balanço, os devedores são registados pelo seu valor nominal deduzido de amortizações e 

correções de valor. 

 

O Banco estabelece correções de valor específicas em relação aos créditos de cobrança duvidosa e créditos 

incobráveis, como considerado adequado pelo Conselho de Administração. 

 

As correções de valor são deduzidas das rubricas dos ativos a que se referem. 

 

2.3. Credores 

 

À data do balanço, os credores são registados pelo seu valor a pagar. 

 

2.4. Ativos intangíveis e tangíveis 

 

Os ativos intangíveis e tangíveis são avaliados ao preço da aquisição deduzido da depreciação acumulada. A 

depreciação acumulada é calculada de maneira a amortizar sistematicamente o valor desses elementos na 

respectiva vida útil económica previsível. 

 

O valor dos ativos fixos intangíveis e tangíveis com uma vida útil económica limitada é reduzido através de 

correções de valor calculadas para amortizar o valor de tais ativos pelo método das quotas constantes. As 

taxas em vigor são as seguintes: 

 

- Software:     20% e 33,3%; 

- Mobiliário, material e equipamento:  10% 20% e 33%; 

- Equipamento informático:   20% e 25%; 

- Veículos motorizados:   20% e 25%. 

 

Os ativos com um valor não superior a 870 EUR cada e com uma vida útil económica de menos de 12 meses 

são amortizados no ano, contribuindo o seu valor para a demonstração de resultados. 
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Nota 2  –  Resumo das principais políticas contabilísticas (continuação) 

 

2.5. Provisões para exposições ao risco 

 

Desde 1 de janeiro de 2019, o Banco substituiu a provisão de montante fixo anterior por uma provisão 

coletiva calculada utilizando as perdas de crédito previstas devidas à sua exposição ao risco, com base na 

metodologia definida na IFRS-9. As provisões para imparidade de crédito de ativos financeiros e provisão 

para perdas com compromissos de empréstimos e garantias são calculadas tendo em conta o rating de cada 

contraparte individual, com base em critérios e parâmetros de cobertura de perdas definidos e comunicados 

pela sede do Bank of China. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas pelos princípios 

contabilísticos geralmente aceites do Luxemburgo conforme o princípio de prudência.  

 

2.6. Instrumentos financeiros — derivados 

 

Os compromissos do Banco decorrentes de instrumentos financeiros derivados, tais como operações 

cambiais a prazo, swaps de taxas de juros, contratos de garantia de taxas e futuros sobre instrumentos 

financeiros são contabilizados à data da transação como rubricas extrapatrimoniais. 

 

No final do ano, se necessário, é constituída uma provisão relativa a perdas individuais não realizadas 

resultantes da reavaliação dos compromissos do Banco ao valor de mercado. Esta provisão está incluída no 

balanço no lado dos passivos, na rubrica «Provisões: outras provisões». 

 

Nenhuma provisão é constituída nos casos em que um instrumento financeiro cobre claramente um ativo ou 

um passivo e em que está estabelecida unidade económica ou onde um instrumento financeiro seja coberto 

por uma operação reversível de modo a que não exista qualquer posição em aberto. 

 

No respeito do princípio de prudência, os lucros não realizados não são reconhecidos. 

 

2.7. Impostos 

 

Os impostos são imputados à conta de resultados com base no regime de acréscimo e não no ano em que 

ocorre o pagamento. Em conformidade, as provisões para impostos foram registadas nos exercícios para os 

quais as autoridades tributárias não emitiram liquidações de imposto finais. 

 

2.8. Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo 

 

Os títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo incluídos no portefólio do Banco são registados ao 

menor valor entre o seu valor de aquisição e valor de mercado. 

 

Nos casos em que o preço de compra dos títulos de rendimento fixo incluídos no portefólio estrutural do 

Banco excede o valor reembolsável na data de vencimento, a diferença é imputada à conta de resultados 

numa base pro rata temporis, durante o período entre a data de aquisição e a data de vencimento. 

 

A correção de valor, correspondente à diferença negativa entre o valor de mercado e o valor de aquisição, 

não é mantida se as razões para o registo da mesma deixarem de existir. 
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Nota 2 – Resumo das principais políticas contabilísticas (continuação) 

 

2.9. Operações cambiais a prazo 

 

As operações cambiais a prazo não liquidadas são convertidas em Euro à taxa a prazo em vigor à data do 

balanço para a sua maturidade remanescente. 

 

As perdas cambiais não realizadas em transações cambiais a prazo não cobertas são reconhecidas na conta 

de resultados. 

 

Nenhuma provisão é constituída nos casos em que um instrumento financeiro cobre claramente um ativo ou 

um passivo e em que está estabelecida unidade económica ou onde um instrumento financeiro seja coberto 

por uma operação reversível de modo a que não exista qualquer posição em aberto. 

 

No respeito do princípio de prudência, os lucros não realizados não são reconhecidos. 

 

2.10. Participações financeiras 

 

As participações são classificadas pelo Banco no portefólio de investimento e são avaliadas a preço de custo 

deduzido de imparidade. Os ajustamentos de valor são apenas tidos em consideração quando a depreciação 

do valor realizado previsto, em comparação com o valor de aquisição, é considerada permanente. 

 

2.11. Contas de regularização de ativos 

 

As contas de pagamentos antecipados e acréscimo de rendimentos incluem despesas incorridas durante o 

exercício, mas relacionadas com um exercício subsequente. Os acréscimos de rendimentos referem-se a 

rendimentos de juros acumulados durante o exercício e a receber no exercício subsequente. 

 

2.12. Contas de regularização de passivos 

 

Os acréscimos e rendimentos diferidos incluem rendimentos recebidos durante o exercício, mas relacionados 

com um exercício subsequente.  

 

2.13. Comissões 

 

Em 2018, o Banco formalizou e implementou uma política contabilística revista para a comissão sobre 

empréstimos bilaterais e sindicados. 

 

Se o montante da comissão for igual ou inferior a 100 000 EUR ou equivalente, a comissão é registada como 

lançamento contabilístico único. Se o montante for superior a 100 000 EUR ou equivalente, o Banco efetua o 

seu registo como lançamento contabilístico único ou amortiza-a ao longo da vigência do empréstimo 

concedido, dependendo da natureza da comissão, tal como estabelecido no contrato de empréstimo e na 

carta de comissões fornecida pelo agente da sindicação.  
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Nota 3 - Análise dos principais instrumentos financeiros 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a análise de instrumentos financeiros principais fora da carteira de negociação por classe e maturidade residual é a seguinte (antes da 

alocação da provisão coletiva e correções de valor):  

 

 

  Inferior a 3 

meses  
3 - 12 meses  1 - 5 anos  

Mais de  

5 anos 
 

Maturidade 

indeterminada 

 
Total 

Dinheiro em caixa, depósitos em 

bancos centrais e serviços de banca 

postal 

 

644 449 830  ---  ---  ---  ---  644 449 830 

Empréstimos e adiantamentos a 

instituições de crédito 

 

1 450 071 560  270 000 000  ---  ---  ---  1 720 071 560 

Empréstimos e adiantamentos 

concedidos a clientes 

 

137 505 303  249 990 363  2 318 837 913  706 300 984  ---  3 412 634 563 

Títulos de dívida e outros títulos de 

rendimento fixo 

 

---  155 335 664  160 367 851  ---  ---  315 703 515 

Participações financeiras  ---  ---  ---  ---  31 000  31 000 

  2 232 026 693  675 326 027  2 479 205 764  706 300 984  31 000  6 092 890 468 

Montantes em dívida a instituições de 

crédito 

 

1 182 567 961 

 

138 018 297 

 

875 367 076 

 

45 000 000 

 

--- 

 

2 240 953 334 

Montantes em dívida a clientes  1 862 393 999  709 661 165  98 163 592  ---  ---  2 670 218 756 

Dívida evidenciada por títulos  ---   499 939 850  ---  ---  ---  499 939 850 

Passivos subordinados  ---  ---  ---  ---  106 000 000  106 000 000 

Passivos contingentes  79 409 599  179 975 265  2 871 591  204 986  ---  262 461 441 

Compromissos  ---  13 368 627  882 193 384  26 012 462  ---  921 574 473 

  3 124 371 559  1 540 963 204  1 858 595 643  71 217 448  106 000 000  6 701 147 854 
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Nota 3 - Análise dos principais instrumentos financeiros (continuação) 

 

Em 31 de dezembro de 2018, a análise de instrumentos financeiros principais fora da carteira de negociação por classe e maturidade residual é a seguinte (antes da 

alocação da provisão coletiva e correções de valor) 

 

 

2018 

(em EUR) 

 Inferior a 3 

meses  
3 - 12 meses  1 - 5 anos  

Mais de  

5 anos 
 

Maturidade 

indeterminada 

 
Total 

Dinheiro em caixa, depósitos em 

bancos centrais e serviços de banca 

postal 

 

134 582 238  ---  ---  ---  ---  134 582 238 

Empréstimos e adiantamentos a 

instituições de crédito 

 

1 257 283 075  ---  ---  ---  ---  1 257 283 075 

Empréstimos e adiantamentos 

concedidos a clientes 

 

286 313 466  553 646 311  1 821 236 502  810 113 549  ---  3 471 309 828 

Títulos de dívida e outros títulos de 

rendimento fixo 

 

43 620 089  ---  239 232 228  ---  ---  282 852 317 

Participações financeiras  ---  ---  ---  ---  31 000  31 000 

  1 721 798 868  553 646 311  2 060 468 730  810 113 549  31 000   5 146 058 458 

Montantes em dívida a instituições de 

crédito 

 

1 092 276 382  

 

461 492 782 

 

--- 

 

15 479 663 

 

--- 

 

1 569 248 827  

Montantes em dívida a clientes  1 582 141 148   688 633 408  168 235 629   ---  ---  2 439 010 185  

Dívida evidenciada por títulos  ---  ---  499 742 802  ---  ---  499 742 802 

Passivos subordinados  ---  ---  ---  ---  106 000 000  106 000 000 

Passivos contingentes  108 626 943   42 223 454   71 532 894   202 041   ---  222 585 332  

Compromissos  ---  100 000 000  450 439 628   457 859 288   ---  1 008 298 916  

  2 783 044 473   1 292 349 644  1 189 950 953  473 540 992  106 000 000  5 844 886 062 
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Nota 4 – Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 

 

A distribuição geográfica dos empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito, incluindo os 

reembolsáveis à ordem (antes da atribuição da provisão coletiva e das correções de valor) é a seguinte: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Ásia  2 431 583  25 996 

Europa (países membros da UE)  1 641 958 565  1 256 897 299 

Europa (países não membros da UE)  155 691  11 834 

Outros  75 525 721  347 946 

  1 720 071 560  1 257 283 075 

 

 Em 31 de dezembro de 2019, as correções de valor relativas a empréstimos e adiantamentos a clientes são 

compostas pelas perdas de crédito esperadas num montante de 7 572 EUR (2018: 4 257 EUR). 

 

 

Nota 5 – Empréstimos e adiantamentos concedidos a clientes 

 

A distribuição geográfica dos empréstimos e adiantamentos a clientes (antes da alocação da provisão 

coletiva e correções de valor) é a seguinte: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Ásia  232 619 210  384 837 869 

Europa (países membros da UE)  2 875 228 250  2 669 755 424 

Europa (países não membros da UE)  50 000 000  18 587 000 

Outros  254 787 103  398 129 535 

  3 412 634 563  3 471 309 828 
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Nota 5 – Empréstimos e adiantamentos concedidos a clientes (continuação) 

 

A discriminação dos empréstimos e adiantamentos a clientes por setor económico pode ser apresentada da 

seguinte forma (antes da atribuição da provisão coletiva e dos ajustamentos de valor): 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Clientes retalhistas  4 232 729              3 465 914  

Instituições financeiras e entidades seguradoras  189 390 942          228 540 151  

Agricultura, silvicultura e pesca  18 917 730            18 917 730  

Fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar 

condicionado 
 

128 226 585 

 

        145 682 070  

Informação e comunicação  333 591 266          240 561 959  

Setor produtivo  767 200 869          950 658 536  

Atividades imobiliárias  561 760 363          455 874 381  

Transporte e armazenamento  246 179 212          333 534 533  

Fornecimento de água, esgotos e gestão de resíduos  81 402 008          100 150 572  

Comércio grossista e a retalho  540 465 456          444 044 249  

Alojamento e restauração  37 933 335            48 550 872  

Serviços administrativos e de apoio  104 305 788            34 049 776  

Construção  89 679 000            83 587 000  

Saúde humana e ação social  16 000 000            25 500 000  

Atividades profissionais, científicas e técnicas  233 349 280          228 192 085  

Indústrias Extrativas  30 000 000          100 000 000  

Outros serviços  30 000 000            30 000 000  

  3 412 634 563  3 471 309 828 

 

Em 31 de dezembro de 2019, as correções de valor dos empréstimos e adiantamentos a clientes são 

compostas pelas perdas de crédito esperadas num montante de 46 912 928 EUR (2018: 19 851 970 EUR). 

 

 

Nota 6 - Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, todos os títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo destinam-

se a ser utilizados numa base continuada e são considerados como ativos fixos financeiros. Todos os títulos 

de dívida e outros títulos de rendimento fixo são constituídos por obrigações do tesouro dos EUA, perfazendo 

um total de 354 239 960 USD (2018: 323 271 913 USD). 

 

Em 31 de dezembro de 2019, as correções de valor registadas relativamente a estas obrigações são ZERO 

(2018: 994 017 EUR). 
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Nota 7 – Participações 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o Banco constituiu o SICAV de Luxemburgo intitulado BOC (Europe) UCITS 

SICAV (anteriormente BOC (Europe) UCITS SICAV). Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital subscrito 

ascende a 31.000 EUR, representado por 310 ações com o valor nominal de 100 EUR cada. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foi registada qualquer imparidade, já que o Conselho de 

Administração considera que não existe uma redução permanente no seu valor à data do balanço. 
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Nota 8 – Variações nos ativos fixos  

 

As seguintes variações ocorreram nos ativos fixos do Banco ao longo do exercício: 

 

 VALOR BRUTO  CORREÇÕES DE VALOR 

 Valor bruto no 

início do 

exercício 

Adições Alienações Impacto das 

taxas de câmbio 

Valor bruto no 

fim do 

exercício 

 Correções do  

valor acumulado 

no início do 

exercício 

Correções Reajustes Impacto das 

taxas de câmbio 

Correções do  

valor acumulado 

no final do 

exercício 

Valor 

contabilístico 

líquido no fim 

do exercício 

 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Imobilizações 

Financeiras 

           

 

Títulos de dívida e 

outros títulos de 

rendimento fixo 
283 846 334 248 514 407 (222 478 934) 5 279 604 315 161 411 

  

 

(994 017) 

 

 

994 017 --- --- --- 315 161 411 

Participações 

financeiras 31 000 --- --- --- 31 000 

 

--- --- --- --- --- 31 000 

             

Ativos intangíveis             

Software 484 477 219 949 (55 886) 3 551 652 091  (299 496) (99 316) --- (1 898) (400 710) 251 381 

             

Ativos tangíveis             

Mobiliário, acessórios, 

ferramentas e 

equipamento 10 067 123 945 218 (24 560) 1 369 10 989 150 

 

(6 157 536) (829 295) 98 519 4 190 (6 884 122) 4 105 028 
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Nota 9 – Outros ativos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os seguintes montantes encontram-se incluídos em Outros Ativos. 

 

    2019  2018 

  EUR  EUR 

Valores a receber  1 230 150  682 980  

Comissões pré-pagas (incluindo derivados)  147 692  1 182 729  

Outros  2 438 966  905 521  

  3 816 808  2 771 230  

 

O item «Outros» inclui um montante de 1 998 250 EUR (2018: 759 926 EUR) representando ativos por 

impostos diferidos da filial de Varsóvia. 

 

 

Nota 10 – Pagamentos antecipados e acréscimo de rendimentos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as contas de pagamentos antecipados e acréscimo de rendimentos são 

compostas como segue: 

 

    2019  2018 

  EUR  EUR 

Impostos pré-pagos  ---  195 591 

Acréscimo de rendimentos de juros  8 326 262  12 366 398 

Outros pagamentos antecipados  76 303  202 768 

  8 402 565  12 764 757 

 

 

Nota 11 - Ativos denominados em moedas estrangeiras 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o valor total de ativos do Banco denominados em moedas estrangeiras, 

convertido em EUR, é equivalente a 1 626 713 896 (2018: 1 676 626 460 EUR). 

 

 

Nota 12 - Dívidas evidenciadas por títulos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, as dívidas evidenciadas por títulos são compostas por obrigações com taxa 

flutuante emitidas em 20 de abril de 2017 na Bolsa de Valores de Hong Kong no valor pendente de 

499 939 850 EUR (2018: 499 742 802 EUR).  

 

Em 31 de dezembro de 2019, as obrigações emitidas podem ser resumidas como segue: 

 

Tipo Moeda Montante nominal 
Data de 

Emissão 

Taxa 

de juro 
Maturidade 

Obrigaç

ão 
EUR 500 000 000 

20 de abril de 

2017 

Euribor 3 meses 

+ 67bps 

20 de abril de 

2020 
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Nota 13 – Outros passivos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica Outros Passivos é constituída por: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Pensões a pagar  79 201  100 370  

Impostos e IVA a pagar  1 771 572  1 357 692  

Remessas para o exterior   2 409 305  2 926 617  

  4 260 078  4 384 679 

 

As remessas para o exterior representam montantes a pagar de curto prazo liquidados logo após o final do 

ano. 

 

 

Nota 14 - Contas de regularização de passivos 

 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os seguintes montantes encontram-se incluídos nas contas de 

regularização de passivos: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Acréscimo de gastos com juros vencidos  7 906 563  8 321 379 

Rendimentos diferidos - Comissão pré-paga  13 453 717  14 794 947 

Rendimentos diferidos - Comissões de gestão pré-pagas sobre 

derivados 

 

189 000  1 589 000 

Correções de valor em operações sobre derivados  1 801 469  1 488 051 

  23 350 749  26 193 377 

 

 

Nota 15 – Provisões 

 

15.1. Provisões para impostos 

 

O Banco encontra-se sujeito a todos os impostos que se aplicam às instituições de crédito do Luxemburgo. 

As cinco filiais também se encontram sujeitas a todos os impostos aplicáveis na sua respetiva jurisdição 

fiscal. O Banco recebeu da autoridade tributária do Luxemburgo liquidações de imposto finais até 2013 no 

que concerne ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o imposto municipal sobre as 

transações e o imposto sobre o património. As provisões para impostos são apresentadas líquidas de 

adiantamentos pagos à autoridade tributária respetiva. 
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Nota 15 – Provisões (continuação) 

 

15.2. Outras provisões 

 

As outras provisões podem ser apresentadas da seguinte forma: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

Correções de valor relativas a garantias e compromissos  1 543 775  1 012 845  

Provisão para bónus  4 413 186  4 422 384 

Prémio do ano anterior a pagar  973 222  1 040 602 

  6 930 183  6 475 831 

 

15.3. Sistemas de garantia de depósitos e indemnização aos investidores 

 

Em 18 de dezembro de 2015, foi aprovada uma nova lei relativa às medidas de resolução, recuperação e 

liquidação das instituições de crédito para sistemas de garantia de depósitos e indemnização aos investidores 

(doravante, a «Lei»). A Lei transpôs para o Luxemburgo duas diretivas europeias: a diretiva 2014/59UE que 

estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução das instituições de crédito e de empresas 

de investimento e a diretiva 2014/49/UE relativa aos sistemas de garantia de depósitos e indemnização aos 

investidores. 

 

A Lei introduziu um sistema de garantia de depósitos e indemnização aos investidores baseado em 

contribuições. Este esquema irá abranger depósitos elegíveis de cada depositante até um montante de 

100 000 EUR e investimento até um montante de 20 000 EUR.  

 

O sistema baseia-se em dois tipos de contribuições: o Fundo Único de Resolução Europeu (SRF) e o fundo 

de garantia de depósitos luxemburguês «Fonds de garantie des dépôts Luxembourg» (FGDL).  

 

O montante financiado do Fonds Resolution Luxembourg («FRL») deverá ascender no fim de 2024 a, pelo 

menos, 1% dos depósitos cobertos do Banco, conforme estabelecido no artigo 1, número 36 da Lei, 

abrangendo todas as instituições de crédito autorizadas em todos os estados-membros participantes.  

 

Este montante será cobrado às instituições de crédito através das suas contribuições anuais durante os anos 

2015-2024. 

 

O nível-alvo do financiamento do FGDL está definido a 0,8% dos depósitos cobertos, conforme estabelecido 

no n.º 8 do artigo 163.º da Lei, das instituições de crédito relevantes.  
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Nota 15 – Provisões (continuação) 

 

Em 2019 e 2018, o Banco pagou as contribuições seguintes:  

 

    2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Contribuições pagas para o Fundo Único de Resolução  1 928 332  1 063 410 

Contribuições pagas para o FGDL  52 847  101 088 

  1 981 179  1 164 498 

 

Em 31 de dezembro de 2019, não foi registada qualquer provisão para AGDL/FGDL. As contribuições para o 

FGDL realizadas no ano são incluídas na rubrica «Outros gastos operacionais» (ver Nota 24)  

 

Ao longo de 2019, não foram recuperados reembolsos parciais (2018: 91 EUR) relativos à contribuição do 

Banco para a suspensão do pagamento de três subsidiárias de bancos islandeses no Luxemburgo em 

2008/2010, registados como outros proveitos operacionais (ver Nota 25). 

 

 

Nota 16 – Passivos Subordinados 

 

No exercício terminado em 31 de dezembro de 2019, os juros pagos de empréstimos subordinados totalizam 

525 934 EUR (2018: 579 461 EUR). 

 

Não existem condições especiais associadas aos passivos subordinados e eles não poderão ser convertidos 

em capital ou qualquer outra forma de responsabilidade. Os passivos subordinados cumprem todos os 

requisitos da CSSF para assimilação a fundos próprios do Banco. A aprovação da parte da CSSF do 

empréstimo subordinado contraído em 16 de julho de 2018 foi recebida em 2 de julho de 2018. 

 

 

Nota 17 – Capital subscrito 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital integralmente realizado e autorizado do Banco ascende a 

400.000.000 EUR, representado por 50 000 ações sem valor nominal. 
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Nota 18 - Alterações no capital próprio  

 

(em EUR) 

Capital 

subscrito 

Reserva legal 

(1) 

Outros 

 Reservas 

(2) 

Reserva de 

conversão cambial 

(3) 

Total de 

Reservas 

(1)+(2)+(3) 

Resultado do 

exercício Total 

Balanço em 1 de janeiro de 2019 400 000 000 3 836 377 50 307 856 645 431 54 789 664 34 835 981 489 625 645 

Atribuição dos lucros de 2018 em 

conformidade com a resolução da 

Assembleia Geral de Acionistas de 18 

de junho de 2019:  

--- --- --- --- --- (34 835 981) (34 835 981) 

Transferência para Reserva legal --- 1 741 799  --- 1 741 799 --- 1 741 799 

Transferência para Outras reservas --- --- 25 559 123 --- 25 559 123 --- 25 559 123 

Transferência para Reservas para 

imposto sobre o património líquido 

--- --- 5 552 425 --- 5 552 425 --- 5 552 425 

Pagamento de dividendos --- --- (1 791 758) --- (1 791 758) --- (1 791 758) 

Ganhos/(perdas) cambiais nas filiais 

estrangeiras durante o ano 

--- --- (3 017) 423 826 420 809 --- 420 809 

Lucro para o ano fiscal de 2019 --- ---  --- --- 19 750 834 19 750 834 

Balanço em 31 de dezembro de 2019 400 000 000 5 578 176 79 624 629 1 069 257 86 272 062 19 750 834 506 022 896 
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Nota 18 - Alterações no capital próprio (continuação) 

 

18.1 Reserva legal 

 

De acordo com a legislação luxemburguesa, o Banco deve destinar a uma reserva legal um montante 

equivalente a, pelo menos, 5% do lucro líquido anual, até que a mesma seja igual a 10% do capital social. A 

reserva legal não pode ser distribuída. 

 

18.2  Outras reservas 

 

De acordo com a legislação fiscal do Luxemburgo, o Banco atribuiu anualmente, quando relevante, um 

montante igual a 5 vezes o montante teórico do imposto sobre o património líquido a uma reserva especial 

para redução do imposto sobre o património líquido, a qual o Banco se comprometeu a manter durante 5 

anos a partir do ano das respetivas atribuições. 

 

A reserva especial para redução do imposto sobre o património líquido pode ser analisada da seguinte forma: 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

Reserva especial relativa ao imposto sobre o património 

líquido de 2013 

 

--- 

 

1 791 758 

Reserva especial relativa ao imposto sobre o património 

líquido de 2014 

 

1 793 789 

 

1 793 789 

Reserva especial relativa ao imposto sobre o património 

líquido de 2015 

 

1 870 978 

 

1 870 978 

Reserva especial relativa ao imposto sobre o património 

líquido de 2016 

 

1 437 181 

 

1 437 181 

Reserva especial relativa ao imposto sobre o património 

líquido de 2019 

 

5 552 425 

 

--- 

  10 654 373  6 893 706 

Nota 19 - Passivos denominados em moedas estrangeiras 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o valor total de passivos do Banco denominados em moedas estrangeiras, 

convertido em EUR, é equivalente a 1 611 581 230 EUR (2018: 1 659 660 590 EUR). 

 

Nota 20 - Elementos extrapatrimoniais 

 

20.1. Passivos contingentes 

 

Os passivos contingentes consistem em: 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Garantias constituídas como garantias acessórias (colaterais) 262 461 440  222 585 332 

 262 461 440  222 585 332 

 

Em 31 de dezembro de 2019, as correções de valor dos passivos contingentes são compostas pelas perdas 

de crédito esperadas num montante de 83 578 EUR (2018: 218 422 EUR).  
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Nota 20 - Elementos extrapatrimoniais (continuação) 

 

20.2. Compromissos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os compromissos do Banco representam exclusivamente linhas de 

crédito confirmadas não utilizadas. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a distribuição geográfica dos compromissos é a seguinte: 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Ásia ---  393 735 235 

Europa (países membros da UE) 903 375 503      582 297 265  

Europa (países não membros da UE) ---         1 413 000  

Outros 18 198 970        30 853 416  

 921 574 473  1 008 298 916 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existiam quaisquer compromissos de crédito relativamente a 

empresas associadas. 

 

O Banco não assumiu nenhum outro compromisso que não seja registado quer como elemento patrimonial 

do balanço quer como elemento extrapatrimonial. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, as correções de valor dos compromissos são compostas pelas perdas de 

crédito esperadas num montante de 1 460 038 EUR (2018: 794 266 EUR). 

 

20.3. Outros compromissos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Banco apresenta um total de compromissos de rendas de 27 915 768 EUR 

(2018: 16 110 231 EUR) relativamente às suas instalações atuais no Luxemburgo e ao contrato de 

arrendamento das instalações das suas cinco filiais (Roterdão/Bruxelas/Polónia/Estocolmo/Lisboa). 

 

 

Nota 21 - Lucros (ou perdas) líquidos(as) resultantes de operações financeiras 

 

Os lucros (ou perdas) líquidos(as) resultantes de operações financeiras consistem maioritariamente no ganho 

(ou perda) realizado em operações cambiais (Spot e Swap) e swaps de taxas de juros. 
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Note 22 - Custos com o pessoal 

 

22.1. Números relativos ao pessoal 

 

O número médio de pessoas empregadas (equivalente a tempo inteiro - FTE) pelo Banco é: 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Quadros superiores 9  9 

Empregados 184  160 

 193  169 

 

22.2. Remuneração da Administração 

 

O Banco atribuiu o seguinte vencimento aos membros dos quadros superiores da administração (2019: 10 

pessoas; 2018: 9 pessoas): 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Remuneração dos Quadros superiores 3 321 750  4 263 908 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, nenhuma contribuição com pensões foi 

paga a qualquer diretor ou membro dos quadros superiores da administração. 

 

Não foram atribuídos quaisquer empréstimos, adiantamentos ou garantias aos diretores ou membros dos 

quadros superiores da administração e/ou respetivos familiares. 

 

Não há quaisquer garantias emitidas a favor dos quadros superiores locais. Não há quaisquer compromissos 

com pensões a favor dos quadros superiores locais. 
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Nota 23 - Outros gastos administrativos  

 

Os outros gastos administrativos consistem em: 

 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Gastos com o edifício de escritórios  3 607 293  2 914 738  

Gastos com inspeções  632 978  872 587  

Gastos com consultoria  1 652 663  1 586 527  

Gastos com reuniões do conselho de administração  399 510  343 219  

Honorários do auditor externo  188 657  311 207  

Taxas relativas a operações para outras atividades 

bancárias  

 

215 648  179 224  

Gastos com sistemas e software  586 321  710 987  

Gastos com viagens  715 475  730 433  

Honorários de serviços jurídicos  226 309  165 907  

Marketing e comunicação  511 993  347 471  

Quotizações pagas a associações  133 472  152 097  

Impressão, franquias postais, papelaria e consumíveis  192 840  213 116  

Outros  497 587  274 103  

  9 560 746  8 801 616 

 

 

Nota 24 – Outros encargos de exploração 

 

Os outros encargos de exploração no final do ano são os seguintes: 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Contribuições para o Fundo Único de Resolução  1 928 332  1 063 410 

Contribuições para a provisão FGDL 52 847  101 088 

IVA a pagar 244 777  232 901 

Outros 22 560  968 540 

 2 248 516  2 365 939 
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Nota 25 – Outros proveitos operacionais 

 

Os outros proveitos operacionais no final do ano são os seguintes: 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

IVA recuperável 1 946  26 528 

Reembolso do AGDL (Nota 15.3) ---  91 

Outros 2 144 772  285 913 

 2 146 718  312 532 

 

O item «Outros» inclui um montante de 2 009 682 EUR representando correções de resultados transitados 

por impostos diferidos das filiais da Polónia e de Estocolmo. 

 

 

Nota 26 - Análise geográfica dos proveitos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco encontrava-se principalmente envolvido em concessões de 

empréstimos e banca privada. A maior parte dos proveitos gerados pelo Banco tiveram origem em clientes ou 

instituições de crédito localizados na Europa e na Ásia, principalmente na Europa, Hong Kong e China 

continental. 
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Nota 27 - Análise do risco de crédito 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a exposição do Banco ao risco de crédito pode ser analisada da seguinte forma 

(antes da aplicação das provisões individuais e coletivas e das correções de valor):  

 

(em EUR)  

Elementos 

patrimoniais e 

extrapatrimoniais 

(1) 

 
Garantias e Cauções 

(2) 
 

Exposição ao risco 

líquida 

(3) 

       

Empréstimos e adiantamentos 

a instituições de crédito 
 1 720 071 560  ---  1 720 071 560 

Empréstimos e adiantamentos 

concedidos a clientes 
 3 412 634 563  (1 362 919 728)  2 049 714 835 

Compromissos  921 574 473  ---  921 574 473 

       

  6 054 280 596  (1 362 919 728)  4 691 360 868 

 

 

Em 31 de dezembro de 2018, a exposição do Banco ao risco de crédito pode ser analisada da seguinte forma 

(antes da aplicação das provisões individuais e coletivas e das correções de valor):  

 

(em EUR) 

 Elementos 

patrimoniais e 

extrapatrimoniais 

(1)  

Garantias e 

Cauções 

(2)  

Exposição ao 

risco líquida 

(3) 

       

Empréstimos e 

adiantamentos a instituições 

de crédito 

 1 257 283 075  ---  1 257 283 075 

Empréstimos e 

adiantamentos concedidos a 

clientes 

 3 471 309 828  (3 337 288 293)  134 021 535 

Compromissos  1 008 298 916  ---  1 008 298 916 

       

  5 736 891 819  (3 337 288 293)  2 399 603 526 
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Nota 28 – Divulgação de instrumentos financeiros 

 

28.1. Instrumentos financeiros derivados no mercado de balcão (OTC) fora da carteira de negociação 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a análise dos instrumentos financeiros derivados no mercado de balcão (OTC) extra carteira de negociação por classe e maturidade residual 

é a seguinte: 

 

Pelo valor nocional em EUR ≤ 3 meses  > 3 meses  > 1 ano  > 5 anos  Total   Justo Valor 

 

ATIVOS FINANCEIROS            

Classe de instrumentos            

Forex Options ---  40 000 000  25 000 000  ---  65 000 000  305 811 

Forex Spot 26 368 112  46 153 275  ---  ---  71 521 387  1 307 087 

Swaps de taxas de juro ---  ---  ---  25 000 000  25 000 000  292 518 

Total 26 368 112  86 153 275  25 000 000  25 000 000  161 521 387  1 905 416 

            

PASSIVOS FINANCEIROS            

Classe de instrumentos 
           

Forex Options ---  40 000 000  25 000 000  ---  65 000 000  205 811 

Forex Spot 51 719 886  92 737 753  ---  ---  144 457 639  1 299 781 

Forex Spot 2 007 452  ---  ---  ---  2 007 452  3 360 

Swaps de taxas de juro ---  ---  ---  25 000 000  25 000 000  292 517 

Total 53 727 338  132 737 753  25 000 000  25 000 000  236 465 091  1 801 469 
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Nota 28 – Divulgação de instrumentos financeiros (continuação) 

 

Em 31 de dezembro de 2018, a análise dos instrumentos financeiros derivados no mercado de balcão (OTC) extra carteira de negociação por classe e maturidade residual 

é a seguinte: 

 

 

Pelo valor nocional em EUR ≤ 3 meses  

> 3 meses 

≤ 1 anos  

> 1 ano 

≤ 5 anos  > 5 anos  Total   Justo Valor 

 

ATIVOS FINANCEIROS            

Classe de instrumentos            

Forex Swap ---  ---  152 100 650  ---  152 100 650  1 675 180 

Forex Spot 289 748  ---    ---  289 748  929 

Swaps de taxas de juro ---  ---  25 000 000  ---  25 000 000  239 651 

Total 289 748  ---  177 100 650  ---  177 390 398  1 915 760 

            

PASSIVOS FINANCEIROS            

Classe de instrumentos            

Forex Swap ---  ---  152 100 650  ---  152 100 650  1 245 180 

Forex Spot 1 609 834  ---    ---  1 609 834  3 221 

Swaps de taxas de juro ---  ---  25 000 000    25 000 000  239 651 

Total 1 609 834  ---  177 100 650  ---  178 710 484  1 488 052 

 

As operações vinculadas a taxas de câmbio são feitas em grande medida para cobrir as flutuações na taxa de câmbio. 

O Banco não entra em posições especulativas de negociação. 
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Nota 28 – Divulgação de instrumentos financeiros (continuação) 

 

28.2. Informação sobre instrumentos financeiros derivados fora da carteira de negociação 

 

 Valor nocional  Valor nocional 

 em EUR  em EUR 

 2019  2018 

PASSIVOS FINANCEIROS    

    

Transações cambiais 236 465 091  153 710 483 

 Países membros da UE 65 055 357  157 494 

 Ásia 96 603 720  153 552 989 

 Outros 74 806 014  --- 

 

Devido ao número limitado de operações, o Banco reduziu a exposição ao risco de crédito e de liquidez. 

 

 

Nota 29 - Saldos com partes relacionadas 

 

29.1. Ativos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os seguintes saldos com as partes relacionadas estão incluídos no 

balanço, no lado dos ativos: 

  2019  2018 

  EUR  EUR 

     

Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito  1 985 197 754  1 235 561 287 

 

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito que são partes 

relacionadas incluem juros acumulados de 5 914 EUR (2018: 32 732 EUR).  

 

29.2. Passivos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os seguintes saldos com as partes relacionadas estão incluídos no 

balanço, no lado dos passivos: 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Montantes em dívida a instituições de crédito 1 983 969 805  1 369 901 997 

Passivos subordinados 106 000 000  106 000 000 

 2 089 969 805  1 475 901 997 
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Nota 29 - Saldos com partes relacionadas (continuação) 

 

29.3. Elementos extrapatrimoniais 

 

Em 31 de dezembro de 2019, os elementos extrapatrimoniais com partes relacionadas situam-se em 

28 468 261 EUR (2018: 40 577 507 EUR). 

 

29.4. Encargos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, os encargos registados com partes relacionadas situam-se em 24 606 172 

EUR (2018: 20 764 093 EUR). 

 

29.5. Proveitos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, os proveitos registados com partes relacionadas situam-se em 2 620 291 EUR 

(2018: 1 816 736 EUR). 

 

 

Nota 30 - Remuneração paga ao auditor independente  

 

Os honorários pagos pelo Banco ao seu auditor independente são como segue (excluindo IVA): 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Serviços de revisão legal de contas 148 000  137 200 

Outros serviços relacionados  40 657  --- 

 188 657  137 200 

 

 

Nota 31 - Rentabilidade dos ativos («ROA») 

 

A rentabilidade dos ativos do Banco é como segue: 

 

 2019  2018 

 EUR  EUR 

    

Total de ativos 6 062 003 646  5 145 832 786 

Resultado do exercício 19 750 834  34 835 981 

Rentabilidade dos ativos 0,33%  0,68% 

 

 

Nota 32 - Acontecimentos subsequentes 

 

Não ocorreram acontecimentos subsequentes a 31 de dezembro de 2019 que motivassem correções nas 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

 

Em 16 de janeiro de 2020, o Banco emitiu obrigações num montante de 800 milhões de EUR com data de 

vencimento em 16 de janeiro de 2023 e taxa de juro anual de 0,125%.  
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A evolução do vírus COVID-19 em pandemia no decorrer do primeiro trimestre de 2020 criou um ambiente 

sem precedentes tanto a nível operacional como ao nível dos mercados financeiros. Neste contexto, o Banco 

tomou todas as medidas necessárias para assegurar a saúde e segurança do seu pessoal e clientes, tendo 

continuado a operar com tranquilidade o negócio. Ainda é cedo para realizar uma análise detalhada do 

impacto para o Banco. À data do presente relatório, o Banco não prevê uma aumento significativo nas perdas 

de crédito. No seu conjunto, e perante os níveis de solvabilidade e liquidez do Banco, bem acima das 

exigências regulamentares, não se espera que a sustentabilidade do banco seja afetada no próximo ano e 

seguintes. 






