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PARVALOREM, S.A.

MENSAGEM DA PRESIDENTE
2020

o ano 2020 marcou profunda e indeleveirnente o mundo, colocando a prova a resiiiência de
pessoas e empresas e obrigando urnas e outras a mudar, de forma drástica, rotinas e
metodologias.

A crise pandérnica que assoiou o mundo no início de 2020, e que afectou particularmente a
nossa empresa, obrigou a urna reviso dos calendários de irnpiementaço do Piano Estratégico,
adiando-se a operaco de fusào e o iançamento do concurso pibiico para externaiizaçao de
carteiras, cuja concretizaço, em ambos as casos, está prevista para terceiro trimestre de 2021.

Neste contexto particularmente difIcil a empresa teve necessidade de muito rapidamente se
adaptar a novas condicöes de trabaiho, tendo sido possIvel o funcionamento integral em regime
de teietrabaiho, logo em meados do mês de Marco, com iigeiras adaptaçöes ao iongo de todo a
ano.

Apesar das evidentes dificuldades, num ano especiaimente difIcii, a empresa conseguiu, no
entanto, concretizar aigumas medidas importantes para o objetivo de reduco de custos,
nomeadamente, o redimensionamento do escritOrio do Porto, no seguimento da concretizaçäo
no final de 2019 da externaiizaco dos servicos de contabiiidade e a integraço da equipa no
prestador externo, e renegociar novas condiçöes nas avencas corn advogados.

Esta preocupaço constante corn reduco de custos perrnitiu consoiidar a trajetória iniciada em
2019, de reduço dos prejuIzos, corn resuitados operacionais positivos de 15 rniihöes de euros
e uma reducäo dos resuitados lIquidos negativos de 38% para 39,4 rnilhöes de euros, em
resultado da consolidacào da dIvida financeira, nomeadarnente a reernbolso integral das
obrigacöes no final de 2019.

A reduco em 30% da atividade operacional de recuperacäo de crédito e venda de ativos foi
justificada peio significativo irnpacto da Pandernia na atividade econOmica e consequentemente
na capacidade de recuperaço de crédito, corn a necessidade de reestruturacäo de aiguns
pianos de pagamento ern curso, e menor iiquidez do rnercado para a alienaçào de ativos.

Nurn ano particularmente dIficii, a todos os Colaboradores da ernpresa, urna paiavra de apreço,
pelo ernpenho e resiiiência demonstrado no desenvoivirnento do trabaiho, essenciai para a
cumprimento desta rnissäo.

Exprirnimos tarnbém urn sentido reconhecirnento peio apoio dado na prossecuçao dos objetivos
da ernpresa a Direçao-Gerai do Tesouro e Finanças, ao Conseiho Fiscal e aos Auditores externos
da Sociedade.

Para terminar, urn agradecirnento a Tuteia pela confianca e apoio na prossecuco dos objetivos
definidos.

c T
Sofia BrIgida Correia dos San tos de Marcal Teixeira Furtado Torres
Presidente do Conseiho de Adrninistraçao
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PARVALOREM, S.A.

1.1 Introducâo

A PARVALOREM, S.A., (PARVALOREM) é uma sociedade anOnirna constitulda em 16 de setembro

de 2010, com a sua sede social no EdifIcio Arquiparque 7 — Rua Dr. AntOnio Loureiro Borges, n2

7 - 62 Piso, Mirafiores, Aigés, e que iniciou a sua atividade a 2 de novembro de 2010.

Em cumprimento da sua rnissào, no mandato iniciado em marco de 2019, foi elaborado urn

estudo estratégico contempiando a análise de modelos de gesto dos ativos das empresas do

universo PARs (PARVALOREM, PARUPS, S.A., e PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.), nomeadamente

no que diz respeito as aiternativas de alienaçäo dos ativos, externaiizaço da gestào ou

manutencäo da gestào orgânica, incluindo o modelo de custos associado a cada urn destes

cenários, corn vista ao estabelecirnento de urn Piano Estratégico e respetivo caiendário de

execuço.

o ano de 2020 foi fortemente condicionado pela pandemia COV1D-19, quer peio irnpacto na

economia, como resultado da paraiisaço da atividade de alguns setores, quer pela diminuiçào

do rendirnento e do investimento. Face a esta situaco conjuntural, a empresa teve de se

adaptar para responder rapidamente aos novos desafios, resuitantes da necessidade de recorrer

ao teietrabaiho, fruto da exigência de confinamento e distanciarnento social. A paraiisaco da

atividade econórnica ievou a pedidos de reestruturaço de pianos de pagamento em curso, em

alguns devedores corn atividade nos setores mais afetados.

A pandemia teve, por isso, impacto na atividade da PARVALOREM, condicionando tarnbém o

caiendário de prossecuçäo dos objetivos definidos no Piano Estratégico

Do referido Piano, forarn desenvolvidos os trabaihos preparatOrios destinados a avaiiaço da

oportunidade da externaiizacao de parte das carteiras de crédito e imóveis, rnediante

procedirnento concursal a iancar em data conveniente, atendendo ao contexto pandémico.

No que respeita a recursos humanos, o ano de 2020 foi marcado pela necessidade de rápida

adaptacào ao regime de teletrabaiho e pela conclusao das negociacöes corn os sindicatos para a

ceiebraçào do acordo de ernpresa, dotando os Coiaboradores da Sociedade de urn quadro

jurIdico Iaborai estável.

Corn vista a reduco de custos operacionais, rnanteve-se a reponderaçäo dos contratos de

prestaço de serviços, destacando-se nova renegociaço e reducäo significativa dos valores das

avencas corn advogados. A reduço dos custos operacionais constitui objetivo para todo o

rnandato.

No rnesmo sentido, e visando tarnbém a sirnpIificaçao dos processos de trabaiho, foi requerida

junto da Tutela a fusäo da PARUPS, S.A., (PARUPS) e da PARPARTIC1PADAS, SGPS, S.A.,

(PARPART1C1PADAS), na PARVALOREM, a qual veio a ser autorizada em abril de 2021, o que

perrnitirá urna reduco da estrutura de custos, no que respeita a fuso da PARUPS, corn irnpacto

ainda em 2021.
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PARVALOREM, S.A.

Em 2020, foi também dada continuidade ao projeto de implementaçäo de urn sistema de gesto

de risco para assegurar o controlo e mitigaco do risco operacional nos processos crIticos do

negOcio, visando a otimizacäo e simplificacäo de processos e a meihoria dos servicos prestados.

o macroprocesso Gestào de lmóveis encontra-se totalmente mapeado, os seus riscos forarn

identificados e foram emitidas sugestöes de melhorias, que se encontram em irnplementaçào.

No exercIcio de 2020, a Sociedade recuperou ativos num total de € 42,8 milhöes, dos quais € 34,2

milhöes diretamente decorrentes da carteira de contas a receber, € 5,2 milhöes corn a atividade

imobiliária e € 3,4 milhöes em ativos financeiros. Desde o inIcio da sua atividade, a PARVALOREM

recuperou urn total de € 890,3 milhöes, o qual representa 22,5% do total do crédito cedido ao

valor nominal, incluindo-se neste montante a transformaco em liquidez dos ativos recebidos

em daco.

Em termos da análise financeira da atividade, destaca-se a reduco do PrejuIzo LIquido do

ExercIcio, de € 62,6 milhöes em 2019 para € 39,6 milhöes em 2020. Para esta variaçäo contribuiu

essencialmente a reduço de € 24,8 rnilhôes registada nos custos de financiamento.

o Ativo lIquido da Sociedade passou de € 376,5 milhöes para € 393,3 milhôes, urn aurnento de

€ 16,7 milhöes, em resultado da atividade operacional da Sociedade.

o Passivo totalizou, em 2020, € 4.389,5 milhOes. Face ao ano anterior, verificou-se a anulaço

das provisöes e a regularizaçäo da verba “ Acordo de gestào”. Corn o reembolso integral do

empréstimo obrigacionista em 2019, no foi necessário em 2020 a contrataço de novos

financiamentos junto da Direcào-Geral do Tesouro e Finanças, que assim se mantiverarn em

valor similar ao do ano anterior, cerca de € 4.325,2 milhöes.

kr
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PARVALOREM, S.A.

1.2 Orgos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

MARIA JOAO DIAS PESSOA DE ARAÜJO (Presidente)

CRISTINA MARIA PEREIRA FREIRE (Secretária)

Mandato dos Membros cia Mesa da Assembleia Geral:
Prazo de duracão do mandato: Triénio 2019-2021
Data da deliberacäo da Assernbleia Geral: 27/02/2019 (corn efeitos a partir de 18/03/2019)

Conseiho de Administracâo

SOFIA BRIGIDA CORREIA DOS SANTOS DE MARAL TEIXEIRA FURTADO TORRES
(Presidente Executiva)

FILIPE CARLOS MENDES DE SOUSA
(Vogal näo Executivo)

SUSANA CRISTINA VAZ VELHO LARISMA
(Vogal no Executiva)

Mandato do Conselho Administracâo:
Prazo de duração do mandato: Triénio 2019-2021
Data da deliberacäo da Assembleia Geral: 27/02/2019 (corn efeitos a partir de 18/03/2019)

Conselho Fiscal

ANA MARIA CELESTINO ALBERTO DOS SANTOS COSTA PEREIRA (Presidente)

JOSÉ MIGUEL ALECRIM DUARTE (Vogal)

MARIA ONILDA MAIA CONDEAS OLIVEIRA SOUSA (Vogal)

Mandato do Conseiho Fiscal:
Prazo de duracào do rnandato: Triénio 2019-2021
Data da DeIiberaco Social Unânirne por Escrito: 02/07/2019

Revisor (Efetivo)

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS, SROC, S.A.
Representada por: ANTONIO FILIPE DIAS DA FONSECA BRAS, ROC n.2 1661

Revisor (Suplente)

ANA ROSA RIBEIRO SALCEDAS MONTES PINTO, ROC n.2 1230

Mandato do Revisor Oficial de Contas:
Prazo de duracao do mandato: 2020-2022
Data da deliberacäo da Assernbleia Geral: 23/07/2020

0 cargo de Revisor Oficial de Cantos era exercido pela Deloitte & Associados, SR0C, S.A.. Par propostas do Canseiho Fiscal,
oprovodos pela D.S. U. F de 23/03/2017 e pela deliberacao do A. G. de 15/06/2020, foi prorrogado o perlodo mdxirno de exercicio de
funcOes do Deloitte & Associados, SRQC, S.A., ate urn mdximo de 10 anos (nos term as dos n.9s 4 e 5 do ortigo 542 do Estatuto do
Ordern dos Revisores Oficiois de Contas-E0ROC, oprovado pela Lei n.2 140/2015, de 7 de setembro), a qua) se manteve em funcbes
ate designacbo do Ernst & Young Audit & Associodos - SROC, S.A., coma novo Revisor Oficiol de Cantos.
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PARVALOREM, S.A.

1.3 Enquadramento Macroeconómico

Enquadramento Internacional

O ano de 2020 foi fortemente condicionado pela pandemia COVID-19 que começou na China,
mas que rapidamente se propagou aos outros continentes.

Os efeitos ao nIvel econórnico forarn desastrosos, especialmente no segundo trirnestre do ano.
A ünica grande economia mundial que revelou urna evoluço positiva do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2020 foi a China corn urn crescimento de 2,3%.

As negociacöes entre a Uniäo Europeia e o Reino Unido corn vista a urn acordo do Brexit forarn
muito complicadas e arrastaram-se ao longo de 2020, culminando nurn entendirnento apenas
nos iltimos dias do prazo (final do ano).

Estes dois fatores, associados ao facto de em novembro ter havido eleiçöes nos EUA,
provocaram uma grande instabilidade econórnica e dos mercados financeiros ao longo de 2020
e ajudaram a perda de confianca dos agentes econOmicos, especialmente no segundo trimestre
do ano.

O PIB mundial registou uma evoluçao negativa de 3,3% em 2020, de acordo corn os dados do
Outlook econOmico do Fundo Monetário Internacional (FMI), contra urn crescimento de 2,8%
registado em 2019, sendo que a performance económica da Zona Euro foi significativarnente
mais afetada, corn uma queda de 6,6% no PIB.

As econornias desenvolvidas caIrarn 4,7% em 2020 quando em 2019 registaram urn crescirnento
económico de 1,6%.

As econornias ernergentes e em desenvolvirnento caIrarn 2,2% em 2020 contra urn crescimento
de 3,6% em 2019.

A economia dos EUA regrediu 3,5% em 2020, quando em 2019 o PIB tinha crescido 2,2%.

A economia do Reino Unido recuou 9,9% em 2020, quando em 2019 tinha crescido 1,4%.

A economia chinesa cresceu 2,3% em 2020, contra urn crescimento do PIB de 6,0% em 2019. 0
surgimento no final de 2019 da epidernia COVID-19 teve impacto negativo na economia chinesa
no primeiro trimestre do ano, rnas recuperou nos trimestres seguintes.

sf
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PARVALOREM, S.A.

Os dados de evoluço do PIB em 2019 e 2020 segundo o FMI so os seguintes:

FMI - World Economic Outlook - Projeçôes de evolucào do PIB (em percentagem)
Rubrica 2019 2020e
PIB mundial 2,8% -3,3%
Economias desenvolvidas 1,6% -4,7%

EUA 2,2% -3,5%
Zona Euro 1,3% -6,6%
Alemanha 0,6% -4,9%
Franca 1,5% -8,2%
Itália 0,3% -8,9%
Espanha 2,0% -11,0%

Japào 0,3% -4,8%
Reino Unido 1,4% -9,9%
Canada 1,9% -5,4%

Economias emergentes e em vias de desenvolvimento 3,6% -2,2%
Russia 1,3% -3,1%
China 6,0% +2,3%
India 4,2% -8,0%
Brasil 1,4% -4,1%

Os principais fatores de risco que irào condicionar a evoluço da econornia mundial sào a
evoluco pandémica associada ao sucesso do prograrna de vacinaco.

Estes dois fatores sero determinantes numa mais rápida ou mais lenta recuperaco da
economia mundial.

Os confinamentos no inlcio de 2021 na Europa e em outras zonas do globo e os problemas de
produco e distribuicào de vacinas na Zona Euro e nas economias menos desenvolvidas, ira
certamente ter um impacto negativo e gerar tensôes com as empresas farmacêuticas.

O possivel surgirnento de novas variantes do virus também poderá ter efeitos negativos, como
aconteceu recentemente corn as variantes inglesa, sul africana e brasileira.

Economia Portuguesa

A econornia portuguesa regrediu 7,6% em 2020 contra urn crescimento de 2% em 2019.

Os efeitos negativos da pandemia na economia portuguesa foram significativos, especialmente
no segundo trimestre do ano, quando o pals teve urn confinamento geral prolongado.

No segundo semestre do ano, a economia consegulu recuperar, embora bastante mais no
terceiro trimestre do que no quarto trirnestre.

Contudo o novo confinamento no inlcio de 2021, ira certarnente atrasar a tao desejada
recuperacäo econOmica do pals.

Apesar dos apoios decididos pelo governo, a econornia nào resistiu ao enquadramento
pandérnico a nIvel mundial e que afetou bastante os principais parceiros económicos do pals,
corn saliéncia para Espanha, cujo PIB deverá ter caido em 2020 cerca de 11%.

‘1
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PARVALOREM, S.A.

No quadro seguinte, constam as estimativas do Banco de Portugal do Boletim Económico de
dezembro de 2020:

Projecöes do Banco de Portugal - Taxa de variaco anual em percentagem
Pesos BE dezembro 2020

Rubrica 2019 2019 2020 (p) 2021 (p)

Produto Interno Bruto (PIB) 100 2,2 -8,1 3,9
Consumo Privado 63,9 2,4 -6,8 3,9
Consumo Püblico 16,9 0,7 0,4 4,9
Formacão Bruta de Capital Fixo 18,2 5,4 -2,8 4,4
Procura Interna 99,8 2,7 -5,6 3,9
Exportacöes 43,5 3,5 -20,1 9,2
Importacöes 43,3 4,7 -14,4 8,8
Contributo para a crescimento
do PIB lIquido de importaçöes
(em pp.)

Procura Interna 1,5 -2,6 2,6
ExportaçOes de bens 0,2 -0,7 1,5

Balança Corrente e de Capital
(%doPlB) 0,9 -0,6 0,5
Balanca de Bens e Serviços
(% do P18) 0,4 -1,6 -1,9
Indice Harmonizado de
Preços no Consumidor 0,3 -0,2 0,3
Fonte: Banco de Portugal (dezembro 2020) e INE
Notas: (p projetado, pp. = pontos percentuais. Para cada agregado apresenta-se a projecäo
correspondente ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas.

Apesar da previsào do Banco de Portugal e de outros organismos internacionais ser a volta dos
8%, a primeira estimativa publicada pelo INE do P18 em 2020 foi de uma queda de 7,6%.

As quebras do consumo privado, do investimento e das exportacöes estiveram na base da
performance económica negativa do pals.

0 desemprego aumentou devido ao aumento do nimero de insolvências de empresas e dos
problemas havidos em alguns setores de atividades, mais ligados ao turismo.

cç
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PARVALOREM, S.A.

1.4 Evolucâo da Atividade da Sociedade

Enguadrarnento

No ârnbito do processo de reprivatizaco do BPN, as medidas subjacentes a reestruturaço
determinadas pelos Despachos do Governo passaram pela segregacäo de urn conjunto de ativos
do baianço, e pela sua transmissao para as sociedades PARs, tendo a PARVALOREM adquirido
ao BPN, ao Banco Efisa e a BPN Crédito urn conjunto de créditos de diversa natureza que tern
vindo a gerir e a cobrar.

Na sua origem, a prirneira cessäo de créditos ocorreu ern dezernbro de 2010, no valor global de
€ 2,5 mu milhöes. No decorrer do processo de preparaçào para a concretizaco da venda do BPN
ao Banco BIC, nào forarn selecionados pelo comprador urn conjunto de créditos no valor global
de € 1,4 mu milhöes, que conduziram a segunda cessao de créditos, realizada ern rnarço de 2012.

Ern dezembro de 2013, foram celebrados contratos de gestào de créditos corn a Logicomer, para
as créditos a ernpresas e particulares corn garantia, e corn o consórcio Intrum Justitia
Portugal/Finangeste, para a gesto e recuperaco dos créditos a ernpresas e particulares sem
garantia, por urn perIodo iniciai de trés anos, prorrogável por perIodos máxirnos de urn ano, no
máximo de trés prorrogacöes.

Na PARVALOREM ficararn os créditos relativamente aos quais se considerou näo haver valor
acrescentado na intervenco de ernpresas externas e/ou que os custos associados nào o
justificavam.

Ern setembro de 2016, após anáiise e ponderacào da prestaço das empresas externas sob a
prisma custo/benefIclo, bern coma ganho de capacidade interna para gerir rnais processos de
crédito, a PARVALOREM optou par no renovar corn a Logicorner, corn efeitos a abril de 2017.

o contrato corn o consórcio intrum Justitia Portugal/Finangeste teve o seu término ern marco
de 2020, em pieno Estado de Calamidade e Confinarnento devido a COVID-19, tendo os
processos ate entào geridos par aqueles transitado para a gesto interna da PARVALOREM.

Decorrente da sua atividade de gesto e recuperacào de Outras Contas a Receber (créditos sob
gestào), a PARVALOREM, para alérn de receber reembolsos para a reguiarizaço de dIvidas,
negociar pianos de pagarnento periódicos e reguiares no ternpo, aceitar a cedência de créditos
a entidades corn major solvéncia e rnelhores condicöes para curnprir corn os pianos de
reemboiso que o devedor inicial, tarnbérn recebe ativos em daco em pagarnento ou par
adjudicaço no ârnbito de processos judiciais (irnóveis, obras de arte, viaturas, ativos
financeiros, etc.).

Em 31 de dezernbro de 2020, a valor destes ativos no balanco da Sociedade, adquiridos em
dacão e/ou adjudicacäo, cifra-se em € 69,5 rnilhöes, representando 18% do ativo lIquido,
distribuindo-se pelas seguintes rubricas: € 32,6 rnilhOes em imóveis e € 36,9 rnilhöes em
participaçöes financeiras, sendo expectativa da PARVALOREM que as vendas continuern a
superar a entrada de imóveis, permitindo desta forrna reduzir as existéncias no baianço da
Ernpresa.

As rubricas de Outras contas a Receber corn € 207 rnilhöes depois de imparidades e a rubrica de
Adiantamentos a Fornecedores corn € 62 milhöes em terrnos lIquidos (esta ltirna referente a
créditos adquiridos, mas ainda nào cedidos pelo Banco BIC) perfizerarn € 269 milhöes. Este valor

PARVALOREM, S.A • Sede. Ed doOrq p,roue 7— Ro Or. Antd,oo Loore(ro orge. o0 7-6’ Po, MirofIoes — 1495-iOlAIgés .Copitol Sc,’L (50000,00
Copitol Prdprio: ((4 018 677 607,06) • Motrk,I,d no Conserootdno do Regnto Coreerciol de lisbo, nor,, o ooroeo (nV,, de rn,trino(, e pernoo noIeto, 509 522 491
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A leitura do Quadro permite concluir que 2018, 2017, 2014 e 2013 foram os anos em que se
alcançaram os montantes mais elevados de recuperacäo. 0 valor de 2018 inclul recebimentos
de € 77,3 milhöes de entidades relacionadas, sem os quais a recuperaco situar-se-ia na ordern
dos € 86,6 milhöes.

0 montante recuperado em 2017 está forternente influenciado pela alienacào das obras do
pintor Joan MirO, bern corno pelo resultado da atividade irnobiliária, ou seja, corn a alienacào de
ativos recebidos em daco em cumprimento e adjudicacôes em anos anteriores (refira-se que
as obras de arte de Joan Miró foram recuperadas e registadas no balanço da Sociedade em
2012).

Assim, desde o inIcio da sua atividade, constata-se que a PARVALOREM conseguiu recuperar urn
total de € 890 milhöes em cash, ou seja, 22,5% do total de crédito cedido (€ 3,9 mil milhöes) no
contexto das referidas duas cessöes.

PARVALOREM, S.A. • Sede: EdificioArqoiparque 7—80, Or. Antonio loareiro forger, n 7-6° P40, Miraflores’— 1495-131 Alger • Capital Social, 650,000,00
Capitol PrOprio’ €4 018 677 607,06) • Matricolada no CoorervotAri, do Regirto Cornercial de tAboo corn o oOrnero tAco de n,otricola e pessoa coletivo 509 522 491
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traduz o saldo rernanescente, lIquido de imparidades, no final do exercIcio de 2020, do total do
crédito cedido em 2010 e 2012.

Carteira de Crédito

Evoluçäo da Atividade
A conjuntura económica, a evoluco do mercado de trabalho e em especial do mercado
imobiliário em Portugal, tern influência preponderante na evoluçäo da recuperaçào da carteira
de crédito.

No exercIcio de 2020, Os montantes de recuperaço de dIvida em valores monetários, no
titularizada e titularizada, ascenderam a € 32,4 rnilhöes e € 1,8 milhöes, respetivamente.

Sào ainda de considerar € 13,8 milhöes de ativos recebidos em daço em pagamento (irnOveis e
participaçöes financeiras), € 5,2 milhöes em receita obtida corn imóveis e € 3,4 rnilhôes corn
origem em ativos financeiros.

Desta forrna, o total recuperado no ano cifrou-se em € 42,8 milhöes em valores monetários e
€ 13,8 milhöes em novas entradas ern balanco de imóveis e participacöes financeiras por
execucào de garantias.

Mi)hares de Euros

Recebimentos “cash’
Total

. Recuperaçao Total Ativos Imoveis
Ano Carteira . Recuperaçao Recuperaçao BPN Obras de . Total

, Divida Recuperaçao b Financeiros
cedida

Parvalorem
Divida Fenix Divida BBIC

Divida
Cayman Artet cf Vendas Rendas

2010 2516123 - - - - - - - - - -

2011 - 53050 - - 53050 - - - - - 53050

2012 1438628 84985 - - 84985 - - - - - 84985

2013 - 102512 - - 102512 - - 105 135 24 102776

2014 - 138071 - - 138071 - - 7 3349 124 141550

2015 - 31362 6669 - 38031 - - 162 7807 280 46280

2016 - 52754 5630 - 58384 - - 2 10634 302 69322

2017 - 43179 8237 6017 57433 4000 44499 2497 13040 676 122145

2018 - 120782 12014 - 132796 18000 - 230 12501 429 163957

2019 - 44532 5376 - 49908 1333 2654 9043 529 63468

2020 - 32378 1842 - 34220 3000 - 372 4770 419 42781

Total 3954751 703604 39768 6017 749388 25000 45832 6028 61280 2784 890312

inclol capital e juror e .5,
(hi valor sern IVA
1.1 Ativos financeiros - inclui o pagarnento de copOes (valores antes de imposto) a reernbo)so de capital de obrigacOes.
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No total de crédito cedido está inclulda urna parcela, registada no balanço da Empresa em
Adiantamento a Fornecedores, que no final de 2020 ascende a € 76,8 milhöes (€ 62 rnilhöes
lIquida de imparidade), que integra créditos prometidos ceder pelo Banco BIC, em 2012, mas
ainda näo cedidos a tItulo definitivo, pelo que no foram objeto de transferéncia para a gestäo
da PARVALOREM e, por isso também, no se encontram na plataforma informática LMP/SGV.

Dos ativos que a PARVALOREM tern vindo a receber por via de operaçöes de dacào em
cumprimento e adjudicacôes, permanece no final de 2020 por alienar urn valor lIquido de € 69,5
milhöes conforme resulta do quadro seguinte.

Milhares de Euros

Ativos recebidos em dacão de pagamento 2020

Imóveis 32 562

ParticipacOes financeiras 36 880

69 442

Cabe ainda referir que a PARVALOREM, desde o inIcio da sua atividade, desreconheceu do seu
ativo, por via de write-offs, urn total de € 148 rnilhöes de créditos, corn maior incidência nos
anos de 2013 e 2014.

Da análise ao Quadro seguinte é visIvel a posicào da carteira de crédito da PARVALOREM
refletida na plataforma informática LMP/SGV a 31 de dezembro de 2020, comparativarnente
corn 2012, 2018 e 2019:

Moeda: Milhares deEuros

Rubricas 31/12/201Z I 311121201r11121201r111212020 EvoIUo

I ih. dl. Z020vs2012 2020vs2018 )2020vs2019

n devedores 8 551 5 804 5 646 5 495 -3 056 -309 -151

n9 legals 8 690 8001 7 590 6916 -1774 -1085 -674

CapitalemDIvida 3648198 3214713 3230446 3104277 -543921 -110435 -126169

Foote SGV

Em 31 de dezembro de 2020, a carteira da PARVALOREM evidencia, face a 2012, reducöes
percentuais de 36% do nümero de devedores, de 20% dos processos judiciais, e de 15% do
capital em dIvida.

Em 2020, face a 2019, verificararn-se reduçöes de 3% do nimero de devedores, de 9% dos
processosjudiciais e de 4% do capital em dIvida.

Caracterizaço da carteira
A carteira de crédito da PARVALOREM, residente na plataforma informática LMP/SGV, em 31 de
dezembro de 2020, encontrava-se distribulda par 5.495 devedores, representando € 3.463
milhOes de dIvida.

PARVAI080M, 96 • Sod,: EdifVioArqaiparqrre 7—8,, Dr. Aotdnio Loureiro Borges, n’ 7-6’ P40, Mir,flore, — 1495-131 Algés • Capital Social: €5000000
Capital PrAprio: €401867760706). M,triccI,d, oa Cooserv,tdri, do Registo Conrerri,l do Lisboa coro 0 oüroero dolco do r,triccI, e pessoo soleS,, 509 522 491
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-

totelnterno 1260 2815 1572 1795627 1669228 3312 123081 23% 23% 23% 0% 0%

tote 1- Canpresa nomoanontia Real 564 1465 978 1213 165 1085 742 1 239 126 184 10% 12% 14% 0% 0% 0% 0%

totez-E,npresasem039antlaoeal 2093 5673 2804 350017 273066 1186 75795 38% 46% 41% 0% 0% 0% 0%

tote 3- Partlcularoom Garantia Real 233 451 313 52638 40452 8 12178 4% 4% 5% 0% 0% 0% 0%

tote 4- Partitolarsem Oar,etd Real 1356 2308 1229 51464 35788 114 15560 25% 18% 18% 0% 0% 0% 0%

8496 10491 S93462921 4l!i -3) 5846 352799 boX) 40,1% 1213% 8%l a,€1 l%

0 bY 10%

Fo,00:560

No final de 2020, a PARVALOREM tinha sob gesto interna 100% da dIvida (desde abril de 2020).

Cerca de 88% da carteira da PARVALOREM (dIvida) encontra-se concentrado em 37% dos
Devedores, corn 41% dos processosjudiciais em curso.

Da carteira sob gesto a 31/12/2020, cerca de 43,5% (€ 1.508 milhöes) encontrava-se
concentrada em apenas 30 devedores. Efetuando urna análise por Grupo Económico, e evidente
a concentraço de 64% da carteira da PARVALOREM em 20 Grupos Económicos.

Estes dados evidenciam uma concentraço muito relevante de crédito num nümero reduzido de
devedores, o que eleva a complexidade das operacöes associadas.

Paralelamente, é evidente a expressiva concentraco de processos judiciais, distribuldos por urn
elevado nürnero de devedores, mas associado a urn valor rnenos expressivo de dIvida, refletindo
uma elevada carga administrativa no tratarnento de operaçöes de rnenor valor, corn custos de
recuperaço associados elevados (custos judiciais) e major dependência dos prazos de justica.

Importa salientar, conforrne quadro seguinte, que 67% do nürnero de contratos (loans),
responsáveis par 91% do capital sob gesto a 31/12/2020, säo ernpresas, sendo que se verifica
uma grande concentraco no Setor de Atividade Serviços (47%), seguida da lndüstria (28%),
sendo o Comércio residual (8%).

Particular 4043 295 466 227 953

Empresas 8369 3167455 2876324

IndOstria 3713 965 353 852 220

comercio 3273 267860 235445

Servicos 1268 1616639 1476 147

Ntoconhecido 115 317603 312511

I Total liz 412 3462921 3104

Fonte: SGV

De salientar que existe urna dinârnica constante no nümero de processosjudiciais em curso (corn
o encerramento e a instauraço de novas processos). Para alérn dos processosjudiciais em curso
(6.916), ha a assinalar 11.257 processos judiciais que em 31/12/2020 já se encontravam
registados como findos.

o Quadra seguinte ilustra as fases do crédito em gestào na plataforrna inforrnática LMP/SGV a
31 de dezernbro de 2020, sendo evidente que:

U
PARVALOREM, S.A. • Sede Edificlo Arqoiporqoe 7— Ro, Dr. Antonio Looreiro Borges, I7 -60 Piso, MIroflores— 1495-131 Algds • Coptol Sotiol: €5000000

Capitol Ptdptio 64 018677607,06)8 Motoiculodo rIo Conservotdrio do Registo Coroertiol de Lisboa coon 0 rrdnrero Onico de nrotriculo e p95500 coletivo 509 522 491

dez/20
Total

1i,,o de Entidades/ sector de Atividade
Dfvida Capital

Moeda: Milhares de Euros
— -

.9r]

33% 9% 7%

67% 91% 93%

30% 28% 27%

26% 8% 8%

10% 47% 48%

1% 9% 10%

100% 100% 100%
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.

.

22% da dIvida e 9% dos Loans esto associados a processos de lnsolvência;
58% dos Loans esto associados a processos executivos, representando 20% do valor em
dlvi d a;

9980 2327069 1984865

2432 1135852 1119413

12412: 3462921- 3104277

80% 67% 64%

20% 33% 36%

100%- 100%’ 100%

O Crédito Original (sem acäo judicial) é residual, sendo que a fase do crédito com major peso na
carteira é a que já se encontra classificada em Pré-lncobrável, cerca de 33% e cuja perspetiva de
recuperaçào é muito reduzida.

Resultado de acordos de pagamento celebrados com os intervenientes nas operaçôes de crédito
(devedores e/ou garantes), identificam-se, em 31 de dezembro de 2020, 570 contratos de
crédito com Piano Financeiro em curso, representando €497 milhöes de capital em dIvida.

A restruturaço de créditos, com pianos de pagamento periódicos, garante a existência de uma
rotina de receitas imediata e continua, ao invés da imprevisibilidade do recebimento em prazos
amplamente dilatados, resultado da conciuso de processos judiciais. Este fluxo financeiro
“regular” tern permitido a PARVALOREM, a par dos recebimentos dos processos judiciais
concluidos e do encerramento de alguns créditos corn recebimento ünico, assegurar a cobertura
e liquidacào de todos os custos operacionais (fixos e variáveis) da empresa. De salientar, que a
opcào de reestruturaco de crédito resulta da irnpossibiiidade de obtençao de receita imediata
(por incapacidade financeira do devedor), sendo esta operaço ponderada e analisada entre
outras alternativas.

Encontram-se registadas em LMP/SGV Garantias Reais Hipotecárias no valor de € 380 milhOes.

Conforme espelha o Quadro seguinte:
• 91 % dos contratos näo tern garantias reals, representando 69% do valor em dIvida;
• as garantias reals hipotecárias representam uma cobertura de 36% do valor do crédito

associado, corn major expresso nas Resoluçöes / lnterpelaçöes e nos Acordos Judiclais em
que o valor da garantia é superior ao valor em dIvida.

PARVAL000M, S.A • Sod,: Ed1,:oArqoiporque 7— Roo Or Antdno Looreiro Borge, 007-62 Pd,, Mirofiores— 1495-131 Algéo • CopdoI Soojol: 650000,00
CpitI Prdprio: 164018677607,06). M,trV,I,d, ,r Coo,ero,tor, do Regdto Coroerciol de job,, 00200 odroero Aniro do rootrirol, e peooo, roleS,, 509522 491

dez/20

Crédito Original

Loan Phase
Total

urr
207 12703 8261

194 234025 233059Acordo de Pagamento

Acordo Judicial

Acordo PER/Piano Insoivéncia

Resaluc5o/interpeiac9o

Livrança - Letra Preenchida

injunçSo

Processo Executivo c/base Contrato

Processo Executivo c/base Letra - Livranca/lnjungão

Insolvéncia

Sub-Total

Pré incobrdvel

Total

Ponte: SGV

2% 7% 8%

215 23617 23496 2% 1% 1%

161 239700 238760 1% 7% 8%

82 62 993 39 071 1% 2% 1%

153 109787 79644 1% 3% 3%

178 4 005 3 322 1% 0% 0%

456 198453 118417 4% 6% 4%

7224 683704 500690 58% 20% 16%

1 110 758 084 740 145 9% 22% 24%
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Thtd

dez/2O

______________________

Moedo MUh2res de Eoros
•

- I

________________I

Ierrfl3I

Crddito oinoI 207 12703 0261 162 11440 7074 25 1263 1184 4595 364%

194 234025 233059 106 62915 62604 84 171109 170455 60905 36%

215 23617 23496 119 5181 5157 96 18436 18339 21288 115%

161 239700 238760 99 51811 51773 62 187884 186907 78043 42%

82 62993 39071 71 34056 24925 11 28937 14146 39960 136%

153 109787 79644 137 105989 75508 15 3794 3137 2210 58%

178 4005 3322 173 3988 3310 5 17 12 9 52%

455 198453 118417 304 62648 38379 152 135805 80042 25172 19%

7224 683704 900690 6853 476017 349211 371 207687 151479 77522 37%

1110 758044 740145 391 406603 469780 219 271481 270364 64372 24%

9980 2327069 1964865 4935 1300548 1008720 1045 1026421 895144 374077 36%

2432 1135852 1119413 2400 1105419 1088980 32 30433 30433 5991 20%

U4 744Z921 3104 27 1133 2 4OotJ8 2i11O0 5477 1086884 9657 308364 36%

91% 69% 70% 9% 31% 30%

Durante os anos de 2015 a 2018, a PARVALOREM efetuou urn trabalho de recuperaco e
atualizaco da informaco relativa a Garantias Reals Hipotecárias, passando nào so pela
correcão do registo inforrnático das Garantias (informacäo rnigrada do BPN), corno tarnbém por
urn processo de atualizacäo dos valores das mesrnas, corn avaliacöes rnassivas dos imóveis
registados corno colaterais do crédito sob gestäo. Processo que se rnanteve em 2020 corn a
reavaliaçào de urn nümero significativo de irnOveis, tendo por base critérios previarnente
definidos, quanto a periodicidade das avaliaçöes e ao critérlo de distribuiçào dos pedidos de
avaliaço, por urn leque alargado de empresas prestadoras deste servico, devidamente
certificadas pela CMVM, e que perrnitem urna atualizaco perrnanente do valor das Garantias
Reals Hipotecárias.

Vendas
Ern 2020, a PARVALOREM outorgou escrituras no valor de € 4,6 rnilhöes, tendo atingido desde
2013 o valor acumulado de € 61,3 rnilhöes. Neste exercIclo, a PARVALOREM teve urna reducäo
anual significativa no valor de irnóveis vendidos, acompanhado por urn rnenor decréscimo ern
terrnos do nürnero de irnóveis, em consequência da realidade pandémica vivida no Pals e no

Evolucão da AIienaco dos imóveis

1800€ 120

° 1600€

1400€
,7

i1
1200€ // 80

10,00€
60

800€ -fl
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Aoordo de Pogoseento

Aoo,do Jodloisi

Aoordo PEPIono InsoloOnob

Reooluglo/Interpelsclo

Lioronço-Letro Presnohid

InjoncOo

P80024w E,ecotioo 1/bose COntrate

Proonaso Eoroutosoo/ boss Lotra-LioraoçaJlnjoncao

P8dIfltObrdeoI

fonteSGV

Sub-Total

T0t

Carteira de imóveis

Mundo.

9onr6stiaRo CoosGstia8e

N0 imOveis Vendicios —Valor Venda

Face a situacao pandémica em que vivemos e as condicionantes na mobilidade das pesssoas,
aliadas a antiguidade da carteira, e ao facto de parte significativa dos imóveis no terem

PARVAIOREM. SA. . Sede: Ed/iTo Aequp7rque 7—000 DC. Ant/rho Looreiro Borges. 007.60 090, Miroflores— 1495-131 Algés • copitel So4ol: 650.00000
Copitol Pr/pros: ((4 018 677 60706) • Motnicolodo no Conser-ootdrio do Regioto Corrrerciol de Lisboo corn o nüorero ürrico do rrotnicuIo P peusoo coletivo 509 522 491
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qualquer proposta de aquisicäo desde a sua origem, foram realizados 2 leilöes eletrónicos, para
92 imóveis da PARVALOREM (conjuntamente corn imóveis da PARUPS). Estes imóveis foram
promovidos junto de investidores, originando 20 ofertas, o que corresponde a uma taxa de
sucesso de 22%. Estes imóveis representararn 29% do total de irnóveis vendidos da carteira no
ano.

Para alem das escrituras efetuadas em 2020, a PARVALOREM encerrou o ano corn 15 contratos
promessa de compra e venda (CPCV), dos quais a Empresa já recebeu, a tItulo de sinaI, 7% do
seu valor.

Em 2020, as vendas corn intermediacào imobiliária representaram 86% do total, corn urn custo
de comissionarnento face ao valor total dos imóveis vendidos de 3,9% (inclul IVA), pelo que a
comisso media lIquida foi de 3,2%.

o elevado valor de aquisico e maturidade da carteira, a par do estado dos imóveis, tern
conduzido a que a relacào do valor de venda versus o valor de aquisiço dos imOveis tenha sido
negativa ao longo dos anos, corn major irnpacto em 2019 e 2020. No entanto, os imóveis tern
sido consistentemente alienados por valores em linha corn o mercado.

Arrendamento
Pese embora o objetivo da Sociedade seja a alienaco de todos os seus ativos imobiliários, o
arrendarnento tern sido ao longo dos anos urna forma de aumentar a sua rendibilidade e
potenciar a sua posterior alienaço, quer pela procura por parte de investidores interessados
em irnóveis com rendimento, quer pelos próprios arrendatários. Em 2020, dos 69 imóveis
vendidos, 12 imóveis continharn arrendamentos ativos, corn urn valor global de € 953 milhares,
o que representa 21% do total do valor de vendas.

Por sua vez, o arrendamento, para alérn de potenciar a venda, permite evitar a desvalorizaço
dos imóveis devolutos na rnedida em que, na major parte dos casos, se tern verificado a
realizaçäo de obras pelos próprios arrendatários, fruto da necessidade de os dotar de nIveis de
conforto adequados a sua ocupaço e atividade, o que se traduz numa forma eficiente de
reabilitar os imóveis que precisam de intervençöes profundas.

Em 2020, verificou-se uma variaço negativa de 26% no cash-flow dos arrendamentos, que se
cifrou em € 0,4 milhöes, como resultado da venda de imóveis arrendados e da aprovaço de
pedidos de moratOria apresentados por alguns arrendatários em virtude da pandernia. De
referir, que o volume global do cash-flow corn arrendamentos, desde o inIcio de atividade, é de
€ 2,8 milhôes.

Caracterizaçäo da Carteira
A carteira da PARVALOREM é constituIda por irnóveis que tern vindo a ser adquiridos através de
adjudicacöes judiciais ou fiscais e dacöes em pagamento no âmbito dos processos de
recuperacào de créd Ito.

0 portfolio atual, de 393 irnóveis, corresponde a cerca de 46% dos 858 imóveis que entrararn na
carteira da PARVALOREM desde 2012. Desde 2015 que se verifica uma tendência de decréscirno
do nümero de imóveis em carteira, decorrente do aumento contmnuo das vendas e da reduçao
do ritmo de entrada de novos imóveis.

PARVAL080M, S A • Sede EdiflVo Arquiprgoe 7— Ro, Or. Antonio Loureiro Borges, on 7-60 P40, Mir,Roren— 0495-131 AIgé • CepAeI Soc4l: €5000000
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Evolucäo carteira (nQ)

427 479 i,

o LJ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Entradas Total Saidos 0 Stock Anuol

0 valor global da carteira da PARVALOREM registou, no corrente ano, urna reducäo superior a
15%, decorrente, quer da dirninuico do nürnero de irnóveis da carteira (393 em 2020), quer da
reavaliaço de alguns irnóveis em stock.

A atual carteira da PARVALOREM é constituIda por 393 irnóveis (artigos rnatriciais), corn urn
valor de rnercado de € 51,12 rnilhöes.

Ha urn imóvel, no valor de € 3,77 rnilhöes, que foi identificado e selecionado ao abrigo do
Decreto-Lei n2 82/2020, de 2 de outubro, no ârnbito do levantarnento de imóveis na esfera do
Estado corn capacidade construtiva e será transferido para o Instituto de Habitaco e da
Reabilitacäo Urbana, l.P..

A distribuico geográfica da carteira da PARVAL0REM está dispersa por Portugal Continental
corn rnaior concentracäo (67%) ern apenas 4 distritos: Santarérn, Porto, Lisboa e Leiria.

600

500

400

300

200

100

0

Distribuico geográfica (em nQ)Setübal
4%

Santarém
27%

f;I]

Portalegre Madeira
1,0% 1,0%

PARVAI.OREM, S.A. . Sede: Ed:t:croArqu:porqoe 7—900 Dr. Anrdnio l.oureiro Borger, rr’ 7-6’ Prso, MooD,,,, — 1495-131 AIgé, • Cop:tel Soo&: €SD.ODD,DO
Copilol PrdpSo: (€4 018 677 6D7,D6) • Morrorolodo rro Coo,eroatdro do Reg6to Corr,erc,I do Lrsboo coo,, our,,,, üroco de roorricolo e perroo coLer:vo 669 522 491

19



PARVALOREM, S.A.

A distribuico da carteira, por tipologia, tern uma predominância de terrenos corn 64%, 16% so
espacos comerciais e 10% so habitaco.

F

___

Em termos de valor, a distribuiço mantém a major percentagem em terrenos (55%), a habitaçäo
corn 15%, arrnazéns corn 14% e espacos comerciais corn 11%.

Em termos da distribuiço da carteira, por classes de valor, verifica-se que a rnesrna tern uma
grande atornicidade, corn 73% dos irnóveis de valor inferior a € 100 milhares (48% corn valor
inferior a € 50 milhares) e 90% corn valor inferior a € 250 milhares.

Todos os móveis são objeto de avaliacão e regularmente visitados corn a periodicidade
considerada adequada, tendo em conta a sua tipologia (urbano/ristico e edificado/não
edificado), ocupacão, estado do irnóvel e distribuição geográfica da carteira.

A adjudicacão de avaliaçoes dos imóveis e diversificada por empresas avaliadoras de
reconhecida reputacão no mercado e que cumprem os requisitos definidos pela CMVM.

Ativos Financeiros

A PARVALOREM é titular das seguintes participacöes financeiras, adquiridas por adjudicacão
judicial ou fiscal ou por dacão em pagamento no ârnbito de processos de recuperacão de crédito:

Milhares de Euros

. Participaçâo Unidades de Custo de Valor de
Entidade -

Detida Participaçao Aquisicao Balanco

Participaces sociais

BPN Cayman, Limited 100,00% 13 062 11 363

BPN Servicos, ACE 67,40% 60 60

BPN Creditus Brasil 93,93% 24 509 0

Cold Rivers Homestead, S.A 50,00% 11 976 13 769

Palácio das Aguias, S.A. 100,00% 5 281 5 281

Brick and Sand-Soc. Imobiliária, S.A. 100,00% 2 620 973

Nexponor, S.A. 4,08% 535 469 2 675 1 037
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Milhares de Euros

Participaço Unidades de Custo de Valor de
Entidade

Detida Participaçào Aquisição Balanco

Unidades de participacào

Fundo Aquarius, FCR 0,79% 3 940 3 939 3 451

Funclo VEGA 0,97% 1 039 1 028 947

‘inclui suprimentos 65 150 36880

No âmbito da regularizaco das responsabilidades do Grupo Pousaflores, a PARVALOREM

recebeu em daco, em janeiro de 2020, a totalidade dos capitais da Sociedade de Administracäo

Imobiliária Palácio das Agulas, S.A., e da Brick and Sand — Sociedade Imobiliária, S.A..

Em 2020, corn o aurnento do capital social na BPN Créditus Brasil — Promotora de Vendas, Ltda,

mediante a converso da totalidade dos créditos que a PARVALOREM detinha sobre a mesma, a

percentagern de participacào da PARVALOREM passou a ser de 93,93%.

Gestäo da carteira de Outros Ativos

As PARs herdaram, fruto da segregaco dos bens do antigo BPN, um conjunto de ativos nào

financeiros constituldos por obras de arte, algumas de autores emblemáticos do panorama

artIstico português e estrangeiro dos séculos XX e XXI, e outras pecas de valor reduzido,

nomeadamente, livros, rnobiliário e tapetes.

Os Conselhos de Administraço das Sociedades foram, ao longo dos anos, prornovendo as obras

de arte junto de várias entidades, procurando encontrar soluçôes que conciliassem a sua

alienaco com o enriquecimento dos acervos das coleçöes do Estado Português.

Em 2017, foi feita a daco em cumprirnento ao Estado Português das 85 obras de Joan MirO, 13

propriedade da PARUPS e 72 da PARVALOREM, e em 2019 das 196 obras de artistas nacionais e

estrangeiros, 170 da PARUPS e 26 da PARVALOREM, para regularizaço de dIvidas das

Sociedades àquele.

Como resultado destas operacöes, os Outros Ativos da PARVALOREM contribuIram com € 45,8
rnilhães para a reduço da dIvida da Sociedade, tendo sido atingidos os objetivos definidos para

esta area de atividade. Concluiu-se, assim, com sucesso, a misso de valorizacäo e aIienaco dos
mesmos.

Recursos Humanos

A PARVALOREM, a 31 de dezembro de 2020, contava com urn total de 135 colaboradores, menos

10,60%, do seu quadro de pessoal em relacào ao perlodo homólogo de 2019.

Anos 310ez2015 31Dez2016 31Dez2017 31Dez2018 31Dez2019 31Dez2020

umero
* 175 163 162 161 151 135

Cola boradores
(8) No inclui membros dos Orgãos Sociais que näo pertencam ao quadro de pessoal da PARVALOREM
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Evoluco Quadro de Pessoal
Durante a ano de 2020, saIrarn 13 colaboradores através de rescisäo de contrato por mtuo
acordo, 2 colaboradores assinararn contrato de trabaiho corn empresa do grupo, na qual já
prestavam funcöes, e verificou-se urn óbito.

Urn dos colaboradores da PARVALOREM encontra-se cedido a urna empresa do grupo.

Evoluco das saIdas verificadas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rescisöes por mütuo acordo por iniciativa 45 10 1 3 8 13
própria/Rescisôes por mütuo acordo no
âmbito do 1 e 2 programa de rescisöes

Despedimento/Despedimento coletivo 17 - - - -

Outras situaçöes 1 3 - - 2 3

Foi celebrado e publicado no BTE n2 29, de 8 de agosto de 2016, o acordo coletivo de trabaiho

do setor Bancário, a que a PARVALOREM no veio a aderir, tendo-se iniciado a negociaço de urn
acordo de empresa, adaptado a realidade da PARVALOREM, em especial a necessidade de
compatibilizar a actualizaçao da tabela salarial corn a obrigaçao de reduçao de custos
operacionais que impende sobre a Sector Empresarial do Estado.

o Acordo de Ernpresa veio a ser celebrado corn os vários Sindicatos, no final de 2020, sem
actualizaçao da tabela salarial, que será revista anualrnente em função da evolucào das normas
aplicáveis ao Sector.

Ate a celebraçào do Acordo de Empresa, procedeu-se em linha corn o disposto no anterior
instrumento de regularnentaçao coletiva de trabaiho.

Assirn, durante o ano de 2020, procedeu-se ao processo de pagamento de diuturnidades,
prérnios de antiguidade e outros decorrentes do disposto ern instrumento de regulamentaço
coletiva de trabaiho.

Do mesmo rnodo, dando cumprirnento ao processo de prornocöes por mérito e tendo-se
finalizado o processo de avaliaco de desempenho, procedeu-se aos respetivos ajustamentos
corn efeitos a 1 de janeiro de 2020.

Caracterizaço do Quadro de Pessoal no final do ano de 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Idade/Género M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

<30anos 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>30 anos <50
74 64 138 64 55 119 64 55 119 55 53 108 51 49 100 42 41 83

anos

>50anos 19 16 35 26 18 44 26 17 43 34 19 53 32 19 51 32 20 52

Total 94 81 175 90 73 163 90 72 162 89 72 161 83 68 151 74 61 135

O.
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0 nIvel rnédio etário situa-se nos 49,07 anos e a cornposico da popuIaço ativa interna
encontra-se repartida entre a sexo masculino em 54,81% e o sexo ferninino em 45,19%.

Mantérn-se o born nIvel de qualificacöes, em que 55,33% dos colaboradores tern formaço
superior e apenas 0,74% apresenta habilitacöes inferiores ao 99 ano.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ensino 95 54,3% 90 55,2% 89 54,9% 88 54,7% 83 55% 72 53,3%
Universitário

129. Ano 65 37,1% 60 36,8% 60 37,1% 59 36,6% 55 36,4% 51 37,8%

32 Ciclo (99. 14 8% 12 7,4% 12 7,4% 13 8,1% 12 8% 11 8,2%
Ano)
<39, Ciclo (99. 1 0,6% 1 0,6% 1 0,62% 1 0,6% 1 0,6% 1 0.7%
Ano)

Total 175 100% 163 100% 162 100% 161 100% 151 100% 135 100%

Em 31 de dezernbro de 2020, a PARVALOREM dispunha de 135 colaboradores repartidos pelas

seguintes categorias profissionais:

31Dez2015 31Dez2016 31Dez2017 31Dez2018 31Dez2019 31Dez2020

Cargos Direcão 21 20 20 19 18 17

Chefias 12 9 9 9 9 9

Técnicos 56 55 55 57 54 48

Administrativos 83 76 75 74 69 60

Outros 3 3 3 2 1 1

Total 175 163 162 161 151 135

Cerca de 97,70% dos colaboradores da PARVALOREM é representado por organizaçöes sindicais.

A empresa continua a manter a preocupaço na reduçào de custos, no entanto, a ano de 2020
foi atIpico, derivado da pandernia, pelo que, e no que se refere a deslocaçöes e estadas e
despesas associadas, verificou-se urna grande diminuiçäo nos custos, comparativamente corn o
ano anterior.

Relativamente as cornunicaçôes rnOveis, as custos de faturaco desceram ligeirarnente.

No que concerne a Medicina do Trabalho, foram realizados 37 exames medicos periódicos,
nürnero bastante inferior ao registado no ano anterior, essencialmente provocado pela
Pandernia. 0 impacto provocado pela C0VID-19, originou que o rnaior nümero de exarnes de
medicina no trabaiho tivesse lugar no iItirno trimestre de 2020, nas instalacöes da empresa que
nos presta esse servico, por forma a dar cumprimento a legislaço que regula a segurança e
saüde no trabaiho e corn a rnaior seguranca possIvel para todos as fl05505 colaboradores.

Em consequência da COVID-19, a PARVAL0REM teve que recorrer ao teletrabaiho, a partir do
final do mês de marco, aquando do decretamento do estado de Emergência. Em junho, e corn
exceçao do grupo de risco, iniciou-se urn desconfinamento parcial, que perrnitiu a rotaco de
colaboradores entre residéncia e empresa, de forrna alternada, rnas face ao aumento gradual
de nümero de casos diários de COVID-19, no inIcio de novembro, todos as colaboradores
passararn ao regirne de teletrabaiho, apenas existindo urn grupo de calaboradores (piquete) que
se desloca pontualmente as instalacöes, por necessidades de trabaiho.
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A taxa de absentismo foi de 4,33%, valor ligeiramente inferior ao registado em 2019, justificado
maioritariamente por baixas por doenca.

Na sequéncia da salda de colaboradores em 2020, e atenta a constante necessidade de
ajustamento do quadra de pessoal aos objetivos estratégicos da empresa, foi dada continuidade
a uma polItica de gestào eficiente de recursos humanos, promovendo-se, a semelhanca de anos
anteriores, movimentacöes internas nas areas funcionais com malores necessidades.

Paralelamente, e também em consequência da saida de colaboradores de uma inica area,

procedeu-se a simplificaco de estruturas internas, através da fusao de três direcôes numa inica

direcäo.

O processo de avaliaçäo de desempenho seguiu o método e as critérios utilizados no ano
anterior, possibilitando a análise e reporte de forma eficiente e permitindo a cada colaborador
visualizar no imediato a classificaco obtida. No entanto, e par forca da pandemia, o processo
de avaliacào de desempenho teve lugar no ültimo trimestre de 2020.

Evolucäo da Formaco Profissional

ormaçao
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Profissional

Participação 193 497 169 448 86 75

Horas 3129 5318 2435 4256 1181 177

Investimento 89.171,00 € 109.115,00 € 68.139,00 € 75.098,45 € 36.213,67 € 24.580,53 €

Relativamente a formacäo profissional, dada a pandemia por COVID-19, nào foi possIvel cumprir
o planeamento efetuado na sequência do apuramento das necessidades obtido junto de todas

as direcöes e em funcao do processo de avaliaçào de desempenho.

Nesse contexto, o arranque da formaço profissional foi bastante tardio e teve como prioridade
as acôes de formaço obrigatOrias e as devidamente fundamentadas coma necessárias.

As acôes de formaço presenciais foram canceladas pelas empresas formadoras e deram lugar

a acôes Online par video conferência, com exceço das acöes que tiveram lugar em datas
anteriores a marco de 2020.

Face a situaço mencionada, as acöes de formacào efetuadas online-teams vieram permitir dar
resposta a algumas necessidades decorrentes da continuacào de reorganizaçäo interna, par via
de saldas e movimentaço de colaboradores entre diversas areas, nomeadamente ao nIvel da
“Gestào e Recuperaçao de Crédito”, da “Análise Económica e Financeira de Empresas”, da
“Prevenço do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo” e da “lnsolvência e Processo
Especial de Revitalizaço”.

Em termos administrativos, e na medida do possIvel, face a situacào de teletrabalho,
continuaram a manter-se as trabalhos relativos a reorganizaçäo dos processos individuais, com

as respetivas atualizacöes informáticas de dados.
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Em 2020, entrou em producào o aplicativo informático para controlo e gesto de assiduidade

cuja irnplementacäo foi iniciada no final de 2019. Este aplicativo permite urn maior automatismo,

e otimizaco do processo de gesto e controlo de assiduidade, substituindo processos

administrativos e criando automatismos que agilizam as atividades efetuadas e de reporte.

1.5 Sustentabilidade da Empresa nos DomInios Económico, Social e Ambiental

A PARVALOREM, foi criada por deciso do Estado Português para adquirir e gerir urna tipologia
de ativos caraterizados por uma reduzida liquidez e de difIcil recuperacào.

o objetivo da Sociedade centra-se na alienacào/recuperaco desses ativos, tao breve quanto
possIvel, corn todas as contingéncias que Ihe estào associadas - legais, ambientais e econórnicas
-, dadas as elevadas imparidades que incorporam, tornando assim muito difIcil a
recuperacao/alienacao sern perdas associadas.

Assirn, a PARVALOREM é uma empresa corn urn enquadramento rnuito particular; que resulta do
“expurgo de ativos” do balanco do Banco BPN, e que tern urn objetivo muito especIfico que, urna
vez cumprido, conduzirá a sua liquidacào.

Corn urn desequilIbrio estrutural desde o inIcio da sua atividade, urn modelo de financiamento
totairnente desadequado ao valor lIquido dos ativos adquiridos e urna rnaturidade dos
ernpréstimos desadequada ao prazo de recuperacäo dos mesrnos, a PARVALOREM nao tern
capacidade para libertar fundos suficientes para fazer face ao servico da dIvida contratada.

Nao sendo uma ernpresa sustentável, desde 2012, tern vindo a reduzir os seus custos na medida
das restricôes a que se encontra sujeita.

A análise da sustentabilidade econórnica da ernpresa terá de ter em conta a rnissäo atribulda
pelo acionista ünico, o Estado, a PARVALOREM, bern como a sua forte ligacäo ao esforco
desenvolvido pela ernpresa na prossecucao de uma adequada gestäo dos ativos sob gestao.

A capacidade da PARVALOREM promover a recuperaçào da carteira de créditos, a adequada
gestào dos ativos tornados por dacào ern curnprirnento bern corno a capacidade de encontrar
soluçöes para o seu escoarnento säo fatores determinantes para a sustentabilidade econórnica.

Neste sentido, no contexto da ponderaçao estratégica efetuada, identifica-se como
deterrninante para a sustentabilidade econOmica da PARVALOREM:

• a avaliaçäo da oportunidade da externalizaçào da gestäo das carteiras de crédito e
irnóveis, tendo em vista o Iançarnento, em data a definir; do respetivo procedirnento
concursal;

• a capacidade de implementaçao de urn processo de reorganizacao interna que perrnita
o funcionarnento eficaz e eficiente da Empresa, quer na gestao direta dos créditos, quer na
rnonitorizacao e controlo da gestào externa dos créditos;

• o esforco contmnuo de racionalizaçäo e otirnizaçäo da estrutura de funcionamento corn
o objetivo, em particular; de reduçao de custos operacionais.

Relativamente a sustentabilidade no dornInio social, a ernpresa trata corn respeito e integridade
todos os colaboradores e pauta-se pelo respeito dos direitos hurnanos e de näo discriminaçäo,
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bern como pelo cumprirnento de todas as normas de âmbito laboral e, designadarnente, aquelas
associadas a posico de empregadora dos trabalhadores anteriormente afetos a Direço de
Meios do BPN que assumiu por via do contrato de trespasse corn o BPN, em 10 de fevereiro de
2012. A PARVALOREM valoriza e promove iniciativas de fomento da empregabilidade,
designadamente, (i) incentivando a rotacào de colaboradores entre departamentos, tendo em
vista incrementar conhecimento, criar novas valências e rnotivar os colaboradores, (ii)
privilegiando a celebracäo ou reequacionamento de contratos de prestaçOes de servico que
possam envolver a transferência, corn caráter definitivo, de recursos humanos da empresa para
o prestador e (iii) identificando os perfis dos colaboradores, promovendo a divulgaçào de
oportunidades profissionais e contribuindo para a procura de solucöes de enquadramento
funcional daqueles noutras entidades.

Considerando a grande importância dos temas relacionados corn a sustentabilidade arnbiental,
a empresa tern prornovido a adoçao de medidas que potenciarn urn conjunto de práticas eco
sustentáveis e amigas do ambiente, procurando, assirn tarnbérn, sensibilizar os seus
colaboradores para a irnportância da assunço de urn compromisso diário corn o planeta.

A PARVALOREM procura assegurar a sua sustentabilidade arnbiental prosseguindo urna polItica
de cornpromisso de adoco de cornportarnentos arnbientalrnente adequados.

Neste sentido, a empresa tern vindo a prornover norneadarnente, a separaçao e recoiha para
reciclagem de material usado (papel, material informático, toners, plásticos) e a reutiIizaço de
papel para rascunhos. Existem acordos corn fornecedores devidamente certificados que
recolhern todos estes rnateriais para reciclagern contra a entrega de guias de cornprornisso da
sua reciclagern. A PARVALOREM tern tarnbérn em vigor urn protocolo corn a Ecopithas, tendo nas
suas instalacöes urn Ecoponto para recoiha de pilhas para reciclagem.

Por outro lado, foi totalmente elirninado o uso de garrafas de plástico na ernpresa, tendo-se
passado a consurnir água da rede püblica servida em garrafas e jarros de vidro.

No que respeita a reduçao do consurno de papel, os equiparnentos rnultifuncöes foram
pararnetrizados para irnprimir as folhas ern frente e verso e, preferencialmente, a preto e branco,
tendo igualmente sido colocada urna mensagern de sensibilizacào no rodapé dos emails que visa
diminuir o nümero de emails irnpressos.

Ern 2020, a empresa adotou novas medidas eco sustentáveis que reforçarn o compromisso
ambiental.

Para tal, forarn instalados equipamentos de controlo horário da iluminaçao nas instalaçães de
Miraflores, assegurando, assirn, que a ilurninacào está desligada fora do horário de expediente,
tendo igualrnente sido programados os aparelhos de ar condicionado por forma a reduzir o
perlodo total de funcionarnento.

Ainda no que concerne a ilurninacao, nas instalacöes do Porto, forarn substituldas todas as
luminárias convencionais por equipamentos LED, reduzindo, deste rnodo, o consurno de energia.

Ao longo do ternpo, a empresa tern prornovido a doaço de equiparnento inforrnático sem
capacidade de utilizacào na ernpresa a lnstituicöes de Solidariedade Social e a entrega para
abate/reciclagern dos equiparnentos obsoletos e sem possibilidade de utilizacäo a empresas de
gestäo e reciclagern de resIduos.

PARVALOREM, 6.6 • Sede EdifkioArquprque 7— RuO Dr. Arrtórrio Loureiro Borges, no 7-6’ Piso, Mir,flores— 1495-131 AIgés • C,pit,l Soci,I: €5000000
C,pit, Préprio: (64 018677 607,06( • M,trirol,d, or Corrsero,tdri, do Registo Coroeroi,l do lisbor corrr 0 oriorero rioico do roetriorl, e peesor oIetive 509 522 491
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1.6 Análise Financeira da Atividade Individual

1.6.1 Resultados e Rendibilidade
Milhares de Euros

Vendas e serviços prestados 4 558 9 994 (5 436)

Custo des rnerc. vendidas e das matérias consurnidas (3 818) (6 082) 2 264

Fornecirnentos e servicos externos (4 154) (5 109) 955

Gastos corn o pessoal (8 379) (8 922) 543

Provisôes e perdas por irnparidade 23 266 24 131 (865)

Resultados ern ativos financeiros ao justo valor através de
2 214 (24) 2 238

resultados

Outros rendirnentos e ganhos 46 201 23 558 22 643

Outros custos operacionais (44 943) (22 899) (22 044)

14945 14647 298

Rendirnentos e ganhos financeiros 6 383 8 272 (1 889)

Gastos e perdas financeiras (60 430) (85 211) 24 781

(54 047) (76 939) 22 892

Arnortizacöes do exercIcio (440) (345) (95)

Resultado antes de impostos (39 542) (62 637) 23 095

lrnposto sobre o rendirnento do exercIcio (12) 5 (17)

Resultado lIquido do exercIcio (39 554) (62 632) 23 078

No final do exercIcio de 2020, o Resultado LIquido cifrou-se num prejuIzo de € 39,6 rnilhöes, ou
seja, uma evoluçäo favorável de € 23,1 rnilhöes face ao resultado verificado em 2019.

Para esta variacào, corn os resultados operacionais positivos a manterem-se em tomb de 15
milhöes de euros,contribuiu essencialmente a rubrica de Gastos e perdas financeiras, corn uma
variacào positiva de € 24,8 milhöes, justificada essencialmente pelo reembolso do empréstimo
obrigacionista ocorrido em 2019.

Ocorrerarn variaçöes positivas tambérn nos Gastos corn o pessoal e nos Fornecirnentos e
Serviços Externos, corn uma red uçào de € 1,5 milhöes.

Os Rendimentos e ganhos financeiros ascenderam a € 6,4 milhöes, respeitando, na sua quase
totalidade, a juros da carteira de crédito sob gestào, corn major incidéncia na rubrica Outras
contas a receber.

cçf
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1.6.2 Evolução do Balanco

Ativo
Milhares de Euros

Ativo

Ativo näo corrente:

Ativos fixos tangiveis 999 1 300 (301)

Ativos fixos intangiveis 37 62 (25)

Outras contas a receber 206 951 224 993 (18 042)

Invest, em subsidiárias, empreend. conjuntos e associadas 17 676 14 802 2 874

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral - - -

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 5 435 3 586 1 849

Ativos no correntes detidos para venda 13 769 13 828 (59)

Total do ativo não corrente 244 867 258 571 (13 704)

Ativo corrente:

Clientes 143 40 103

Lxistências 32 562 32 561 1

Adiantamento a fornecedores 61 996 61 937 59

Estado e outros entes püblicos 419 289 130

Outros ativos 709 720 (11)

Caixa e equivalentes de caixa 52 582 22 424 30 158

Total do ativo corrente 148 411 117 971 30440

Total do Ativo 393 278 376 542 16 736

Em 31 de dezembro de 2020, o Ativo lIquido da Sociedade situou-se em € 393,3 milhôes,
traduzindo urn acréscimo de € 16,7 milhOes (+4,4%) face ao registado no final de 2019.

A rubrica de Outras contas a receber inclui essencialmente as operaçöes de crédito. A reduçào
de € 18 milhôes em 2020 deriva dos recebimentos de clientes, das dacöes ocorridas no ano, do
reconhecimento de acréscimos e diferimentos relativos as reestruturaçöes, do write-offs das
dIvidas e da reversào/utilizacào de imparidades.

No final de 2020 a rubrica de Existéncias, corn urn saldo liquido de € 32,6 milhOes, inclui os
imóveis recebidos no seguimento de processos de execuçäo judicial e fiscal e de daco em
pagamento de crédito.

A rubrica de Adiantamento a fornecedores, que no final do exercIcio ascende a urn saldo lIquido
de € 62 milhöes, diz respeito essencialmente a adiantamentos pagos ao BPN nas cessöes de
créditos ocorridas em 2010 e 2012, para aquisicào de operacöes de crédito sob a forma de
Contrato-Promessa de Cesso de Crédito, que ainda no haviam atingido o seu vencimento ou
que pela sua natureza ou fase do processo judicial, nào poderiam ser de imediato cedidas a
PARVALOREM no ârnbito dos contratos celebrados entre as duas entidades.

‘cf
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Capital Próprio e Passivo
Milhares de Euros

2019 •‘W_• —

2020 Vaiiacäo
Reexpreso

Empréstimos obrigacionistas

Outros passivos

Passivo corrente:

Outros financiamentos obtidos

Fornecedores

Estado e outros entes püblicos

Outras contas a pagar

Acionistas

4325 204

1 075

301

9 278

52 668

4 388 526

4 389 507

393 278

1091 (110)

(18)

(128)

4325197 7

825 250

616 (315)

(3 726)

(3 784)

(3912)

16 736

o Passivo totalizou € 4.389,5 milhôes, o que correspondeu a uma reducäo de € 3,9 milhöes
comparativamente corn o saldo no final do ano anterior. Esta reduçäo respeita essencialmente
a regularizaçäo de urna verba relativa ao Acordo de Gestào.

o valor do Passivo e constituIdo essencialmente pelos empréstimos formalizados entre a
PARVALOREM e o Estado Portugués, através da Direçäo-Geral do Tesouro e Financas, nurn total
de € 4.325 milhöes (incluindo juros).

O Capital Próprio da PARVALOREM aumentou € 20,7 milhôes durante o ano de 2020. Embora o
Resultado lIquido do exercIcio tenha registado urn prejuIzo de € 39,6 rnilhöes, esse facto foi mais
do que compensado pelo aumento das Outras reservas, consequência do recalculo do custo
amortizado dos financiarnentos da DGTF. No final do exercIcio os capitais próprios da Sociedade
registavam urn valor negativo de € 3.996 rnilhöes.

1.7 Entidades incluldas no PerImetro de Consolidaço

BEN CrédEun Brasil - Prornotora d Verrdas LTDA. (b) Brasil
BPN Cayman, Lm0ed (b) lihas CannOn
Brick and Sand- Socedade lrr,nb,l,dr,a, SA. Portugal
Soc. D Adm. 1rrrob6dra Poldco Dan Agaias, SA. Portugal
BPN Servrcos ACE - Servicos Adrninistratcvos, Operacionais e IrjforrnOtrco Portugal

2020
Cap,tal Resultado Volurr,e do

Sod, PartepacOo Atvo Pasnivo Prôpr,o (a) Liquid, neqdcios

93,93% 35 921 (8B6) (8) -

100% 17431 - 17 451 1.251 -

100% 219 16 203 2 -

100% 1.219 1.094 135 (24) -

67,40% 5.723 5.634 B9 - 1.230

PARVAI.OR6M, S A • Sede Edifioo Arquiparque 7—Boa Or. Aotdnio Loureiro Borges, 7-6’ P00, Moatlore, — 1495-131 Algés • Capital Sorial €50 000,00
Capital Prdpro (€4 018 677 607,06) • Matriculada no Consnrootdria do Begisto Coorercial de Lisbo, coor a odrne,o inno do natriruta e pessoa coletivo 509 522491

Capital próprio

Capital social

Reservas de reavaliacão

Outras reservas

Resultados transitados

Resultado liquido do exercIcio

Total do Capital próprio

Passivo

Passivo não corrente:

50

(147)

89891

(4 044 039)

(62 632)

(4 016 877)

(209)

60411

(62 632)

23 078

20 648

Provisöes

50

(356)

150 302

(4 106 671)

(39 554)

(3 996 229)

981

981Total do passivo não corrente

18

1 109

Total do passivo corrente

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

13 004

52 668

4 392 310

4 393 419

376 542

Th
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1.8 Análise Financeira da Atividade Consolidada

1.8.1 Resultados e Rendibilidade

Milhares de Euros

Valor

Vendas e servicos prestados 6 777 9 994 (3 217)

Custo das rnerc. vendidas e das matérias consurnidas (3 818) (6082) 2 264

Fornecirnentos e serviços externos (4 160) (5 278) 1 118

Gastos corn o pessoal (8 379) (8922) 543

Provisôes e perdas por irnparidade 23484 24 362 (878)

Res.s ern ativos financeiros ao justo valor através de resultados 2 214 (24) 2 238

Outros rendirnentos e ganhos 49 108 24014 25 094

Outros custos operacionais (50 052) (23 354) (26 698)

15174 14710 464

Rendirnentos e ganhos financeiros 6 383 8 272 (1 889)

Gastos e perdas financeiras (60 531) (85 272) 24 741

(54 148) (77 000) 22 852

ArnortizacOes do exercicio (441) (347) (94)

Resultado antes de impostos (39 415) (62 637) 23 222

lrnposto sobre o rendirnento do exercIcio (12) 5 (17)

Resultado lIquido do exercIcio (39 427) (62 632) 23 205

No final do exercIclo de 2020, o Resultado IIquido consolidado, que se cifrou nurn prejuIzo de €
39,4 rnilhôes, traduz uma evoIuco favorável de € 23,2 milhôes face aos resultados registados
no exercIcio anterior.

Apesar de terem registado urna reduço de € 24,8 milhöes, quando comparado corn o
contabilizado ern 2019, os Custos e perdas financeiros rnantêrn urn peso rnuito significativo na
estrutura de custos.

PARVALOREM, 5,A • Rode: EddirioArqoiprqoe 7— Ruo Dr. Antdn0 Loure:ro Borgeo, ,2 7-60 Pdo, Miroflore, — 1495-131 Algeo • C,p3,l SoooI- €5001000
CopitV Prdprio: (64 018 677 60706) • Motriroled, o, Coo,erv,tdri, do Regioto Corrrerci,f de Litbo, core o rrdrrrero irdco de erotricol, e pesoo coletico 509 522 491
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1.8.2. Evolucào do Balanco Consolidado

Ativo Consolidado

Ativo

Milhares de Euros

Variaçäo

Vaor

Ativo nâo corrente:

Ativos fixos tangIveis

Ativos fixos intangiveis

Outras contas a receber

Ativos näo correntes detidos para venda

Ativo corrente:

Clientes

Existências

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes pblicos

Outros ativos

Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

203 251 221 293

5435 3586

13 769 13 828

223491 240071

766 3 996

72 963 45 646

Total do ativo corrente 178 039 147 777

(302)

(26)

(18 042)

1 849

(59)

(16 580)

(3 230)

27 317

30 262

401 530 387 848 13 682

o Ativo lIquido consolidado da PARVALOREM, em 31 de dezembro de 2020, saldou-se por urn
rnontante de € 401,5 milhöes, o que significou urn acréscimo de € 13,7 milhöes face ao registado
no final do ano de 2019.

o Ativo nào corrente dirninuiu € 16,6 milhöes face ao registado em 2019. Esta variacào é
essencialrnente explicada pela reduco da rubrica Outras contas a receber.

Comparativamente corn o registado no final do exercIcio anterior, o Ativo corrente aumentou
€ 30,3 milhöes, decorrente essencialmente do aumento das disponibilidades.

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

999

37

1 301

63

Total do ativo não corrente

3083 3327 (244)

38 802 32 561 6 241

61 996 61 937 59

429 310 119

PARVAIOREM S A • Sod, EdifiroArqroparque 7— Rua Dr. Aotdnio Looreiro Borger, or 7-60 P60, Miraflore, — 1495-131 Alger • Copital SorAl: €5000000
Capitol Prdprio: (6401867760706). Matricolada no Corrsercotóri, do Registo Corrrerciol de Lisbo, coos o odroero üoico do orotriola o porno, coletiva 509 522 491
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Capital Próprio e Passivo Consolidado

2020

Milhares de Euros

Variação

Valor

Capital próprio

50

(356)

150 302

(823)

(4 106 832)

(39 427)

(3 997 086)

29

(3 997 111) (4 017 009) 19 898

50

(147)

89 891

(4 044 200)

(62 632)

(4017 038)

(209)

60 411

(823)

(62 632)

23 205

19 952

(54)(25)

981 1091 (110)

6 710 5 945 765

7691 7036 655

4 325 204 4 325 197 7

3145 3088 57

327 671 (344)

9 606 13 005 (3 399)

3 192 (3 192)

52 668 52 668 -

4390950 4397821 (6871)

4398641 4404857 (6216)

401530 387848 13682

Capital social

Reservas

Outras reservas

Diferencas de transposição

Resultados transitados

Resultado do exercIclo

Total do capital próprio atribulvel ao acionista da empresa
mae

Interesses que näo controlam

Total do Capital próprio

Passivo

Passivo no corrente:

Outros passivos

Provisöes

Total do passivo nâo corrente

Passivo corrente:

Outros financiamentos obtidos

Fornecedores

Estado e outros entes püblicos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Acionistas

Total do passivo corrente

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

O Passivo totalizou € 4.398,6 rnilhöes, ou seja, urna reducäo de € 6,2 rnilhöes, face ao registado
no final de 2019.

Os Capitals próprios consolidados da PARVALOREM no ano de 2020 aumentaram € 19,9 milhöes,
cifrando-se por urn montante negativo de € 3 997,1 rnilhöes no final do exercIcio.

1.9 Fatores Relevantes Ocorridos Após o Termo de ExercIcio

A fuso, por incorporacäo, da PARUPS e da PARPARTICIPADAS na PARVALOREM, cujo pedido
tinha sido entregue pelas sociedades em 2020, foi autorizada pela Tutela em abril de 2021.
Prevé-se a efetivaço da incorporaço da PARUPS no terceiro trimestre de 2021. A incorporaço

da PARPARTICIPADAS ficará a aguardar a venda das respetivas participaçöes sociais.

PARvALOREM, S A • Sedo Edif(uio Arquip,rque 7 Ru, Or. Antonio Looreiro Burger, 027-62 Puo, Mu6crer — 1495-131 Afgdt • Cepital Sorial, €5000000
Cp12I PrApro ((4 018 677 607,06( • Mtr,uuld n, Corrreru,tOri, do Regirto Coorerui,l do Lirbo, coro on rreroOnuo de r.r,triuul, e P02002 coetiu, 509 522 491
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1.10 Gesto do Capital e Proposta de Aplicaçào de Resultados

As demonstracôes financeiras da Sociedade, em 31 de dezembro de 2020, apresentam capitais
próprios negativos de € 3.996.229 milhares, o que significa que se encontra perdido mais de
metade do capital social. Assim, nos termos do artigo 352 do COdigo das Sociedades Comerciais,
incumbe ao Conselho de Administraço informar o acionista ünico daquela situaço, para que
este possa tomar as medidas julgadas convenientes, designadamente as previstas no referido
dispositivo legal. 0 Estado Português é o acionista ünico da PARVALOREM, visto que, na
sequência do Despacho n.2 825/11—SETF, de 3 de junho de 2011, e através da Direçào-Geral do
Tesouro e Financas, adquiriu ao BPN-Banco Português de Negócios, S.A., no âmbito do processo
de reprivatizacào daquele Banco, a totalidade das acöes representativas do capital social da
Sociedade. A operacäo concretizou-se em 14 de fevereiro de 2012, data a partir da qual o Estado
Portugués assumiu diretamente todos os correspondentes direitos e obrigaçöes.

Nos termos da alInea f) do n.2 5 do artigo 66.2 do Código das Sociedades Comerciais, propôe-se
que o Resultado LIquido do ExercIcio, negativo em € 39.554.119,93, seja totalmente transferido
para Resultados Transitados.

Miraflores (Algés-Oeiras), 04 de junho de 2021

Conselho de Administraco

Presidente

Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira Furtado Torres

Filipe Carlos Mendes de Sousa

Susana Cristina Vaz Velho Larisma

PARVALOREM, IA, • Sede: EdAicioArqoiprrque 7— Ru Dr. Arrtdoio Loureiro Borges, rrO 7-6’ P00, Miroflore,— 1495-131 AIgd, • Copitol Soci,I:€50.000,00
CoptoI PrApoo: (64018677607,06). Motricolod, Sc, Corrserv,tdri, do Registo Coroerci,l de Lisbo, coro o oArrrero irr,co de ro,tricol, e pesso coleti,, 509 522 491
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ANEx0 I

Para efeitos do n.2 5 do artigo 4472 do COdigo das Sociedades Comerciais, informa-se que,
durante o exercIcio de 2020, cada urn dos Membros dos Orgàos de Administraçâo e de
Fiscalizacäo nào possuIa qualquer aco ou obrigaço das referidas nos nümeros 1 e 2 do mesmo
preceito legal.

ANEx0 II

Informa-se que, desde 14 de fevereiro de 2012, o Estado Português, através da Direço-Geral

do Tesouro e Finanças, é o acionista inico da sociedade, mantendo-se, nesta data, essa situaco.

PARVALOREM, S A • Sede: Ed3IcioArquiporque 7 Ro, Or. Antonio loureiro Rorgen, 00760 P00, Mirefloren— 1495-131 Algé • Cepitol SonioL €5000000
C,pitl PrOprio (64 010 677 607,06) • M,tricol,d, ne Cooervt0rj do R,goto Conerciel de hobo, coro o odroero doco de rotricol, e pe0000 coletio, 509 522 491
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2. DEM0N5TRAcOEs FINANCEIRAS INDIVIDUAlS

PARVALOREM, S.A, • Sede Edifido Arqrriporqoe 7— Roo Dr. Arrtdoio Looreiro 8orge, rre 7-60 Pio, Mirflores — 1495-131 Agés • Capitol SoiI: (50.000,00

CopitI Prdprio: ((4018677607,06). MtriruIodo no Conoerootdrio do Reginto CoroerciI de Litbo oorrr o orinroro rinico de rnotricolo e pennoe coletioo 509522 491
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PARVALOREM, S.A.

2.2 Demonstracôes dos Resultados

PARVALOREM, S.A.

DEMONSTRACOES DOS RESULTADOS

PARA OS EXCERCiCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em nilhares de Euros)

Notas 2020
2019

Reexpresso

Rendimentos e ganhos Onanceiros
Gastos e perdas f(nanceiras

AmortizacEes do exercIcio
Resuftado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do exercIcio

Resultado liquido do exerciclo

4.558
(3.818)
(4.154)
(8.379)

19 23.266
27 2.214
28 46.201
29 (44.943)

14.945

30 6.383
31 (60.430)

(54.047)
3 (440)

(39.542)

16 (12)

(39.554)

9.994
(6.082)
(5.109)
(8.922)
24.131

(24)
23.558

(22.899)
14.647

8.272
(85.211)

(76.939)
(345)

(62.637)

5

(62.632)

Nimero médio de acOes ordinárias emitidas
Resultado por acBo (milhares de euros)

0 CONTABIUSTA CERTIFICADO 0 CONSEL[1O DE ADMINISTIOJOCAO

4 111 (L4-_

,

PARVALOREM, S A • Sede: EdificioArqoiperqoe 7— Roo Dr. Antonio Loureiro Burger, o’ 7-6° P40, Mireflorer — 1495-131 Alger • Cepitel SoOn: €50000.00
Cepitnl Prdprio: (€4 010 677 607,06) • Metrinolede en Conseroetdrie do Region Conreroinl de Lirbon corn o ndrrrero Ordco de rr,etricole e pernon coletioe 509 522 491

Vendas e servicos prestados
Custo das mercadorras vendidas e des materias consumidas
Fornecimentos e servicos externos
Gastos corn o pessoal
ProvisOes e perdas por imparidade
Resultados em ativos Ilnanceiros ao justo valor através de resultados
Outros rendimentos e ganhos
Outros custos operacionais

24
10/24

25
26

0 Anexo fez porte integrante destas demonstracOes.

10.000
(3,96)

10.000
(6,26)
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2.3 Demonstracöes dos Resultados e do Outro Rendimento Integral

PARVALOREM. S,A.

DEMONSTRACöES DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

PARA OS EXERCiCIOS FIN DOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Resu)tado LIquido do ExercIcio

Itens que não serão reclassificados para a demonstracão de resultados

Desvios atuarlais e financeiros relativos a pensfies 20
Perdas atuariais

Rendimento integral do exercIcio

Notas 2020

(39 554)

(209)
(209)

(39 763)

2019
Reexpresso

(62 632)

(91)
(91)

(62 723)

0 Anexo faz parte integrante destas demonstracfles.

0 CONTABILISTA CERTIFICADO 0 CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PARVAL066M, S A • Sede. EdificioArqoiporqoe 7— Rue Dr. Antdrdo I.uureiro Rorges, n2 7-62 P40, MOetlores— 1495-l3lAIgdu • Cepitel Soc4I: (50.000,00
Cepitel Prdpro 64018677607,06). Metriculede no Coonervetdne do Registo Cornerviel de Lisboe corn o ndrnero drrico de rnetricule e pessoo coletivo 509 522 491
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2.4 Demonstracöes das Alteracöes no Capital Próprio

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Aplicação do resultado de 2018
Modificação de passivos financeiros (Nota 17)
Rendimento integral do exercicio reexpresso lAS 8

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Aplicacâo do resultado de 2019
Modificacão de passivos financeiros (Nota 17)
Rend imento integral do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2020

PARVALOREM. S.A.

DEMONSTRACOES DAS ALTERACOES NO CAPITAL PRQPRIO

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEM8RO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em milhares de euros)

Reservas de Outras Resultados Resultado do Capital

______________

reavaliacão reservas transitados do_exercIcio PrOprio

___________

(56) 32.532 (3.930.154) (113.885) (4.011.513)

- -
- (113.885) 113.885 -

-

- 57.359 - - 57.359
- (91) - - (62.632) (62.723)

____________

(147 89.891 (4.044.039) (62.632) (4.016.877)

- -

- (62.632) 62.632 -

-

- 60.411 - - 60.411
- (209) - - (39.554) (39.763)

50 (356) 150.302 (4.106.671) (39.554) (3.996.229)

0 CONTABILISTA CERTIFICADO 0 CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORVAIOREM, S A • Sd Ed4cio Arquparque 7— Rua Dr. Antdroo Loorero Borgeo, nO 7-60 Poo, Mroflornr —1495131 AIgés • Captal SoaI (53000,00
Copoal Propro: €4 018 577 607,06) • Motr,ctIodo no Connervotóra do Regdto Cornercal de Lisboo noon o rornero 3nino de noatricula e peoooo colet,va 509 522 431

Capital
social

50

50
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2.5 Demoristraçöes dos Fluxos de Caixa

PARVALOREM, S.A.

DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS

EXERCfCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantos oxprossos om rr4hares do ouros)

Notas 2020 2019

FLUXOS DE CAIXA OAS ATIVIOADES OPERACIONAIS:
Rocobimonto do cliontos
Pagamontos a fornocodoros
Pagamontos ao possoal
Outros rocobimontos / (pagamontos) rolativos a atividado operacional

Rosultados oporacionais antos das a)toraçOss nos ativos 0 passi005 oporacionais

37 566
(4 728)
(8 108)

1 187
25 917

54 104
(5 114)
(9 240)

(512)
39 238

(Pagamonto) / rocobimento do imposto sobro o rondimonto
Caixa lIquida das atividades operacionais 25 917

1 409
40 647

FLUXOS 08 CAD(A lAS ATIVIDADES 08 INVESTIMENTO:
Rocobimontos provoniontos do:

Invostimontos financoiros
iuros 0 provoitos similaros
Outros ativos
Ativos fixos tangivois
Outros ativos financoiros

Pagamentos rospottantos a:
Ativos fixos tangivois
Ativos fixos intangiveis
Invostimontos flnancoiroa
Outros ativos

Caixa lIquids das atividades de investimento

(47)

(20 031)
(755)

(20 833)
4 263

4 569
606

38
8

2310

7 531

FLUXO 08 CAD(A DAS ATIVIDADES 08 FINANCIAMENTO:
Rocobimontos respoitantos a:

Outros financiamentos obtidos (Nota 17)
Empréstimos obrigacionistas

Pagamentos rospeitantes a:
Empréstimos obrigacionistas
Juros do empréstimos obrigacionistas
Juros do papel comercial
Outros gastos similares (comissOes e garantias)

Caixa liquida des atividades de flnandamento

Aumanto / (Oiminuicão) liquido(a) do caixa a seus equivalentea
Efoito do diferanças do cémbio
Caixa o aquivalentos do caixa no in)cio do exorc)cio
Caixa a aous aquivalontos no tim do oxerc)cio

0 Anexo faz parte integranto dastas domonstraçöos.

1 204 000
500 000

1 704 000

0 CONTABILISTA CERTIFICADO 0 CONSELHO DE ADM1NISTCAO

Cç r

PARVALOREM S.A • Sede: [diticioArquiparqoe 7—Rca Or. Antdn:o Loureiro Barges n 7.02 Piso, Miraflores 1405131 Algds • Capital Social: 650.000,00
Capital Prdprio (4 010 677 60700) • Matricolada na Cooseroatdria do Registo Cornrrcial de Lisboa coma odmero ünico de matrirula C pessoa roletica 500 522 401

24 692
392

12

25 096

(9)
(22)

(31)
7 500

- (1 743 662)
- (20 276)
- (5 100)

(22) (2 086)
(22) (1 771 124)
(22) (67 124)

30 158 (18 977)

14 22424 41401
14 52 582 22 424
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3. ANEXO AS DEM0N5TRAcOE5 FINANCEIRAS INDIVIDUAlS

I

PARVALOREM, S A • Sede Edifi oArqroporque 7— Ruo Or. Antonio Looreiro Borger, 007. 6 PVo, MrroRorer— 1495-131 Alger • Capitol Sorrel: €50 000,00
Cepitol Pr6prio (€4 018 677 607,06) • Motrrolodo no ConrerootOrie do Regioto Corrreroiol de lrsboo 000 rrdroero doVo do rootrirulo e perroo uoletruo 509 522 491
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1, NOTA INTRODUTORIA

A Parvalorern, S.A. (“Sociedade” ou “Parvalorem”) foi constitulda através de escritura püblica
celebrada em 16 de setembro de 2010, tendo niciado a sua atividade em 2 de novembro de
2010. A Sociedade tem corno atividade principal a prestação de servicos de consultoria,
aquisição de tItulos ou de créditos e respetiva gesto de bens pertencentes a Sociedade,
prestaçäo de servicos administrativos, de aprovisionamento, operacionais e informáticos. Em
agosto de 2012, a Sociedade passou a ter, adicionalmente, como objeto social, a aquisicão de
imóveis para revenda no âmbito destas atividades.

Em dezembro de 2010, a Sociedade adquiriu ao Banco Português de Negócios, S.A. (BPN),
entidade atualmente designada por Banco BIC Português, S.A., ao Banco Efisa, S.A. e a BPN
Crédito — IFIC, S.A., urn conjunto de ativos que se encontravam nos seus balancos em 30 de
novembro de 2010, pelo seu valor nominal.

No exercIcio de 2011, no âmbito do processo de reprivatizaçao do BPN, foi aprovada pelo
Despacho n.° 825/11 — SETF de 3 de junho, a aquisiço pelo Estado Português, através da
Diregao Geral do Tesouro e Finanças, da totalidade das açóes representativas do capital social
da Parvalorem, operaço que se concretizou em fevereiro de 2012. Corn a aprovaço deste
despacho, a Parvalorem passou, a partir do exercIcio de 2011, a integrar o Setor Institucional
das AdministracOes Pijblicas, nos terrnos do código do Sisterna Europeu de Contas Nacionais e
Regionais.

Em 9 de dezernbro de 2011 foi assinado entre os acionistas do Banco BIC Português, S.A. e o
Estado Português urn Acordo Quadro relativo a aquisiço da totalidade do capital social do BPN,
operacao que se concretizou em 30 de marco de 2012. Decorrente do processo de
reprivatizaço do BPN, a Sociedade adquiriu em 29 de marco de 2012, urn conjunto de ativos
a esta entidade.

As demonstraçöes financeiras em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas para emisso pelo
Conselho de Adrninistraçäo em 4 de junho de 2021, rnas estäo ainda pendentes de aprovacäo
pela Assembleia Geral. No entanto, o Conselho de Administraçäo admite que as mesmas
venham a ser aprovadas sern alteracöes significativas.

2. BASES DE APRESENTACAO E POLITICAS CONTABILiSTICAS

2.1. Bases de aresentaão

As demonstraçOes financeiras cm 31 de dezembro de 2020 foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operacöes, corn base nos livros e registos contabilIsticos
da Sociedade preparados e mantidos de acordo corn os princIpios consagrados nas
Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”), tal como adotadas pela União
Europeia. As IAS/IFRS incluem as normas contabilIsticas ernitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) e as interpretaçöes emitidas pelo International
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), e pelos respetivos órgãos
antecessores.

2.2. Adocão de novas Normas (IAS/IFRS) ou revisão de Normas lá emitidas

A Sociedade utilizou as Normas e Interpretaçöes emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e pelo International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) que são relevantes para as suas operaçöes e efetivas a 31 de
dezernbro de 2020, desde que aprovadas pela União Europela.

PARVALOREM 5k. Sede: Edifirio Arqoiporqoe 7— Roo Dr. Aotd,rio looreiro Brrrger, rro 7-6’ P50, Miroflores — 1495-131 Algds • C,pitl SosSi: €5000000
Copitol Prdprio: (4 018 677 607,06) • M,triru,d, rr, Conserv,tdri, do Regirto Corrrerci,l de fish,, rorrr o rrdrrrero drriso do ,rr,triculo e pessoo coleti,, 509 622 491
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Normas, interpretacOes, emendas e revisOes gue entraram em vioor no exercIcio

Ate a data de aprovaçäo destas demonstraçOes financeiras, foram aprovadas (“endorsed”)
pela União Europeia as seguintes normas contabilIsticas, interpretaçOes, emendas e
revisOes, com aplicaçäo obrigatária ao exercIcio iniciado em 1 de janeiro de 2020:

Aplicdeel na UniSo europeia
nos eeercicioe iniciabos em

Norma / lnterpretaçSo ou apOs

tmenbas a referêncies a estrutura 01-jan-20 Corresponbe a emendas em bieerses norman (IFRS 2, IFRS 3,
Conceptual nau Norman IFRS IFRS 6, IFRS 14, lAS 1, lAS 8, lAS 34, lAS 37, lAS 38, IFRIC

12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32) em relaçSo a
referências a Estrutura Conceptual revista em marco be 2018.
A Estrutura Conceptual reuiuta incisi befiniçbes revistas be um
ativo e be um passieo e novau orienteçbes sobre mensuraçSo,
besreconhecimento, apresentaçdo e bivulgaçSo.

Emenda a lAS 1 e lAS 8 — Definição be 01-jan-20 Corresponbe a emenbes para clarificer a befiniçSo be material
material na lAS 1. A befiniçSo be material na lAS 8 passe a remeter

pare a lAS 1. A emesbe eltera a betiniçSo be materiel em
outras normas pare qerantir consistência. A isformeção 6
material se pela sue omissão, bistorção ou ocultação seje
razoaselmente esperado que influescie an becisbes dos
utilizebores primáriou des demonstreçdes finesceiras tesdo
por base as demonstraçbes Finesceires.

IFRS 3 - Defisição be negOcio 01-jan-20 Corresponbe e emendas a befiniçSo de negOcio, pretesdendo
clarificar a ibentificeção be equisiçdo be negócio as be
equisição be um grupo de etisos. A defisiçSo reviste clerifica
ainba a befisição be output be am neqbcio como
fornecebimento de bess ou serviços a clientes. As alteraçbes
incluem exemplos pare ibentificação de aquisição de um
negOcio

tmenbes IFRS 0, lAS 29 e IFRS 7: 01-jan-20 Corresponbe e emenbas as normes IFRS 9, lAS 39 e IFRS 7
Reforms bas laces be juro benchmark - relecionebes com o projeto be reforms bas teses be juro
Face 1 benchmark (conhecibo como “180R reform”), no sestibo be

bimisuir o impacto potescial be ateração be texas be juro be
referência no releto finenceiro, nomeabamente na
contabilibebe be cobertura.

IFRS 16 - Bonificeçhes be renbes 01-jun-20 Fda alteração introbuz am eupebiente prbtico pare os
relacionebas come Covib-19 locatários (mac são pare on locaboren), que os isenta be

avelier cc as bonihcaçbes atribuibas pelos locabores no bmbito
be COVID -19, e exclusiuamente eden bonificaçbes, qualificem
como mobificaçben as loceçdes.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstraçOes financeiras da Sociedade
no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, decorrente da adoção das normas,
interpretaçOes, emendas e revisOes acima referidas.

Normas, interpretacOes, emendas e revisöes gue irão entrar em vigor em exercIcios
futuros

As seguintes normas contabilIsticas e interpretaçães, com aplicacão obrigatória em
exercIcios econámicos futuros, foram, ate a data de aprovação destas demonstraçOes
financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia:

Aplicdvel na União
Ruropeia non esercicios

iniciebos em ou apósNorma / InterpretecSo

Emenbas a IFRS 9, lAS 39, IFRS 7, IFRS 4 01-jan-21 Estas nmenbas visem resposber sos nfeitos no relato
a IFRS 16 - Reforms bas taxes be jam financeiro be substituição baa euteis taxes be juro be
benchmark - Face 2 refnrência por taxes be juro aternatixas, presenbo am

tretemento contebilistico que permite a repertição besfasaba
bas ahnraçbes bn valor boa instrumantos financeiros ou dos
contratos be locaçAo, mitiganbo a impecto cobra lucros ou
perbas a nuitanbo consequSncias eo nivel be contabilibebe be
coberture.

Emenba a IFRS 4 - Extensão be isençSo 01-jan-23 Este emenbe vise estenber a bate be isenção be aboçSo be
tamporérie be eplicação be IFRS 9 - IFRS 9 - Instrumentox financeiros be 1 be janeiro be 2021
Instrumentos Financeiros pare 1 be jeneiro be 2023, elinhanbo-se, assim, com a bate a

partir be qual cc tome aplicdsel a boção be IFRS 17 - Contrato
be seguro.

Estas normas, apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adotadas
pela Sociedade no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, em virtude de a sua
aplicacão não ser ainda obrigatária. Em resultado da aplicação das normas acima 9referidas, não são expectáveis impactos significativos nas demonstraçOes financeiras. ‘9

Normas, interpretacöes, emendas e revisöes ainda não adotadas pela União Europeia

FARvAm0nEM, S.A • Suds: Edificix Arqx,parqxs 7—Rca Di. Astdnix Lxu,eirx Rxress, n57- 6’ Pisx, Mirafixres — 1491-131 Aigén • capitel Sxciai €1055050
Capital Prdprix: lan 518627607,06). Mat,icuiada rca Cun,srxatdria dx Registx Cxmerciai de iiskxa rem x ndmn,x dnicx du matricuie e pennne xxiutiva 109 122 491
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As seguintes normas contabilIsticas e interpretaçöes foram emitidas pelo IASB e nào se
encontram ainda aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia:

Aplicdvel no Unido
Europoia P05 esorcicios

inirmdos em ou aeds

01-jan-23

PARVALOOEM, 5.0.. 540- Editiclo Arqu,parque 7— Oua 0t, AntOnio Lourei,o Porgos, no 7-6’ Pito, Miratloros— 1495-131 Algds • Capital Social: (50.000,00
Capital P,dprio: ((4 018 677 607,00) • Mat,iculada oa Cotso,vatd,ia do PegOto Cornercial do lisbea corn a oOrnn,o delco do rnat,icola 0 pessoa coletica 509 122 401

Norma /‘--“-On....cIttIJ,Ota5 --

IFRS 17 - Contratos de soguros Oslo norma ostaboloco para on contratos do seguros dentin
do see dmbito do aplicaçdo, Os principios para 0 sou
roconhecirnonto, monsuraçdo, aprosontaçdo o divulgaçdo. Esta
norma substitul a norma IFRO 4 - Contratos do soguros.

Emondas 6 IFRS 10 o lAS 28 - Vonda ou 01-jan-lb Ostas emondan visam dariflcar uma inconsistêncio dototodo
contribuiçuo do ativos ontro um invootidor ontro on requisitos do lAS 28 o do IFRS 10, sondo objotivo do

o a sue associada ou omproosdimento sua implemontaçdo quo, numa transação que onvo)va uma

conjunto associada ou omproondimonto conjunto, a oxtonsão do
roconhocimonto do ganho 00 porda originados dopondo do
facto do os ativos transacionados corrospondorom, ou 000, 0

nogdcios o dosto modo dofinom quo dove ocorror urn
roconhocimonto do ganho ou do uma porda no nsa totalidado
quando uma transaqdo onvolvo um ativo idontificado corno
nogdcio, Os uma porda ou qonho parcial quando são onvoho
ativos quo não são idontificado como nogdcios.

Emonda lAS 1 01-jan-23 Polo omonda visa osclarocor quo a ClauniPiCuçuo do passivos
como corrontos 08 ndo corrontos dove sor foita com base nos
diroitos osistontos no final do poriodo do rolato finanCoiro, não
so tratando do onpoctotivao rolocionodas C0 0 dirocto do
diforir a liquidacdo do urn passivo o, ainda, qua a liquidoçdo
Corrosponda 6 ontinqão do urn possivo atravds do
transforêncio do dinhoiro, Instrumontos do capItal, outros
otivos Os sorviços pora ama contraparto.

IFRS 3 )A)toracOon) — “ConControçdos do at 01-jan-22 As a)toraçlos roalizadas 00 tooto da norma Cornpr001dorn: Ci)
Correqão do rnonçdo ofotuada 6 ostrutura conceptual aplicavol,
a qual ainda roforonciava a versdo omrtida em 1989, em
dotrimonto do mail roconto )ornitida em 2018); (ii) Introdução
do uma darificaçdo rolativamento ao tratarnonto do passivos
adquiridos em rosultodo do urna concontração do atividodos
omprosorlais, a qua) dove sor ofotuada 6 Iuz do lAS 37 0 IFRIC
21, quando ostos são onquadrdvois no sou dmbito do
ap)icação; (hi) Enpl:citoçdo no bob do norma quo urn
odquironto ndo dove roconhocor ativos contingontos
adquiridos em rosultodo do umo concontraçlo do atividados
ornprosariois.

lAS 16 )Altoracdes) — “Ativos finos tangivoi 01-jan-22 As altoraçdos roolizadas ao tonto da norma clarificam quo ndo
podorn sor doduzidos ao custo do aquisição quaisquer
provoitos obtidos corn a uti)ização do ativo aId a sea
instahçdo dofinitiva no local em quo rd oporar do acordo corn
as condiçdos dofinidos pola gostão para o sou uso protondido.
A ontidado roconhoco os rondimontos obtidos da vondo do
tais produtos 005 custos do sue producão dirotamonto em
rosultados.

lAS 37 )Altoracdes) — “Provisdes, passivos 01-jan-22
contingontos o ativos contingontos” As altoraçdos roalizadas ao bob da norma espocificam o

onquadramonto dos custos elegivois para a classificação do
urn contrato como onoroso. Dovom sor considorados para
oslo ofoito todos os custos quo possam sor dirotamonto
afotos 00 cumprirnento das obrigaçdos contratuais, podondo
ostos assumir naturoza incremental (corns por osornplo boos,
equiparnontos ou honorarios) ou modianto outros tipos do
alocação dosdo quo claramonto identificdveis (como por
oxomplo custos do amortização do oquipomonto utilizado no
cumprimonto dos roforidas obrigacdos).

Ciclo anual do molhorias das normas 01-jan-22 Ostos molhorias onvolvom a clarificação do &guns aspotos
intornocionais do rolato finoscoiro (2018 - rolacionados corn a i) IFRS 1 - pormito quo so adoção dos ifrs
2020) polo prirnoira voz p0550 monsurar diforonças do transposição

acumuladas corn base sos voloros contabilisticos das
domonstraçdos fisoncoiros consolidadas do nsa ornprosa-mão,
do acordo corn a data do transiçdo do ornprosa-rnãe pora as
IFRS; U) IFRS 9 - Oslo melhoria clarifica quo no ãmbito dos
testes do desroconhecimento ofetuodos oos passives
renegociodos, dovo-so determinar o vabr liquido entre
honordrios pagos o honordrios rocobidos considerondo
openas on honorOrios pagos ou rocobidos ontro o mutudrio o
0 financiodor, incluindo honordrios pagos ou rocobidos, por
qualquer smo dos entidados orn nomo do outra; si) IFRS 16 -

A melhoria istroduzida correspondo 6 alteração do oxemplo
ilustrativo 13 quo acornpaoho a IFRS 16, do forma a oliminar
uma inconsistdscia no tratamonto cootobilistico do incentivos
atribuidos polo locodor as locatOrio; iv) lAS 41 - Oslo moihoria
obmina o requisito do oxclusdo dos fluoos do caisa fiscais, da
monsuração do justo valor dos ativos bioidgicos, assegurando
a consistência corn on pdncipios do IFRS 13 — ‘Jun00 valor’

44



PARVALOREM, S.A.

Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal,
não foram aplicadas pela Sociedade no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020.
Relativamente a estas normas e interpretacOes, emitidas pelo IASB mas ainda não
aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, nào se estima que da futura adocào das
mesmas decorram impactos significativos para as demonstracOes financeiras anexas.

2.3. Comparabilidade da informação

Os montantes apresentados nas demonstraçöes financeiras relativas ao perlodo findo
em 31 de dezembro de 2020 não são comparáveis com o perIodo anterior uma vez que
as participacäes detidas no BPN Cayman Limited e BPN - Servicos Administrativos
Operacionais E Informáticos, ACE, anteriormente classificadas na rubrica
“Ativos nao correntes detidos para venda”, deixaram de satisfazer os critérios dos
parágrafos 7 e 8 da IFRS 5 tendo em 2020 sido reclassificadas para a rubrica de
“Investimentos em subsidirias, Emp. Conjuntos e Associadas” mensurado ao custo de
aquisicào deduzido de imparidade quando aplicável. Adicionalmente, procedeu-se a
reversão da provisão para encargos com rescisOes de contratos de trabalho,uma vez não
estarem cumpridos os critérios previstos na lAS 37, e a alteracão do procedimento de
utilizacão das imparidades para existências na alienacão dos imóveis, conforme critério
adotado no exercIcio de 2020.

Efeito das reclassificaçOes e ajustamentos

o efeito contabilIstico destas operacóes, consistiu, essencialmente, na reclassificacão
dos saldos das participadas da rubrica de “Ativos nao correntes detidos para venda”
para a rubrica de “Investimentos em Subsidiárias, Empreendimentos Conjuntos e
Associadas” no montante de 14.802 m.euros, na reclassificação da reversão de
imparidade sobre imóveis da rubrica “Provisöes e perdas por imparidade” para a rubrica
de “Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas”, no montante de 22.593
m.euros, e reversão da provisão para encargos com rescisOes, no montante de 1.800
m.euros, sendo o efeito no balanco detalhado naquela data como se segue:

Publicado Reexpresso

ATIVO 2019 Ajustamento 2019

Ativo nb corrente
Ativos fixos tan4els 1.300 - 1.300
Ativos intangiveis 62 - 62
Outras contas a receber 224.993 - 224.993
Investimentos em Subsidibrias, Emp. Conjuntos e Associadas - 14.802 14.802
Atriios financeiros ao justo valor através resultados 3.586 - 3.586
Ativos nao correntes cletidos para venda 28.630 (14 802) 13.828

258.571 - 258.571

Ativo corrente
Clientes 40 - 40
Existbncias 32561 - 32.561
Adiantamento a fornecedores 61.937 - 61.937
Estado e outros entes pOblicos 289 - 289
Outros ativos 720 - 720
Caixa e equivalentes de caixa 22,424 - 22.424

117.971 - 117.971
Total do Ativo 376.542 - 376.542

CAPITAL PRQPRIO 6 PASSIVO

CaDital oróorio
Capital social SO - 50
Reservas (147) - (147)
Outras reservas 89.891 - 89.891
Resultados transrtados (4.044.039) - (4.044.039)
Resultado do exerciclo / periodo (64.432) 1.800 (62.632)

Total do Capital Próprio (4.018.677) 1.800 (4.016.877)

Passrvo nb corrente
Outros passives 1.091 - 1.091
Provisites 1.818 (1.800) 18

2.909 (1.800) 1.109
Passivo corrente
Outros financiamentos obtidos 4.325.197 - 4.325.197
Fornecedores 825 - 825
Estado e outros entes piiblicos 616 - 616
Outras contas a pagar 13.004 - 13.004
Adiantamentos de Accionistas 52.668 - 52.668

4.392.310 - 4.392.310
Total do Passivo 4.395.219 (1.800) 4.393,419
Total do Passivo e Capital Práprio 376.542 - 376.542
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o efeito na demonstração de resultados das alteracöes detalhado naquela data é como
segue:

Fub4cdo Reexesso
2019 A1uamer8c 2319

Verdas e servços prestados 9.994 9.994
Custo des mercadonas venddas e des matenas corsurndas (28.675) 22.59 3 (6.082)
Fomasmentos e servços e.tens (5.109) - (5.109)
Gastos corn o pessoa( (8.922) - (8.922)
ov5es e pedas mpandade 44.923 (20.793) 23.130
Re00ados em atr€os fravos ac luCo var raves de resuadoo (2$( - (2$)
Oros rendmereos e gaoo 23.558 23.558
Oros custos or’aoonae (22.59$) . (22.595;

12.847 1.800 14.647

Rerdmentos e gar’os 6nanceros 5.272 8.2 72
Gastos e perdas 6nareras (85.211) - (35 .211)

(76.939) - (76.939)
Nno-teac6es do exercc (345)

___________

(345)
Re00kado ar€es de mpostos (64.437) 1.800 (62.637)

Imposto sobre o rerrnento do exer& 5 . 5

Resuado Iudo do exer&o (64.432) 1.800 (62.632)

2.4. PrincliDios contabilIsticos

Os princIpios contabilIsticos mais significativos utilizados na preparacão das
demonstracöes financeiras foram os seguintes:

a) Especialização de exercIcios

A Sociedade regista os proveitos e custos de acordo corn o princIpio contabilIstico
da especializacão de exercIcios, sendo reconhecidos a medida que são gerados,
independentemente do momento do seu recebimento ou pagarnento.

b) Ativos fixos tangIveis e intangIveis

Os ativos fixos tangIveis e ativos intangIveis utHizados pela Sociedade para o
desenvolvimento da sua atividade são contabilisticamente relevados pelo custo de
aquisicão (incluindo custos diretamente atribulveis) deduzido das amortizaçOes e
perdas de imparidade acumuladas.

c) Outras contas a receber e adiantamentos a fornecedores

As rubricas ‘Outras contas a receber” e ‘Adiantamentos a fornecedores” incluern
as operaçOes de crédito adquiridas ao BPN, ao Banco Efisa, S.A. e a BPN Crédito -

IFIC, S.A. (Nota 4).

d) Instrumentos financeiros (IFRS 9)

i) Ativos financeiros

A classificacão e rnensuracão dos ativos financeiros depende dos resultados da
análise das caracterIsticas dos fluxos de caixa contratuais (teste SPPI), para
concluir se os mesmos correspondern unicamente a pagamentos de capital e
juros sobre o capital em dIvida e do enquadramento nos respetivos modelos
de negócio da Sociedade.

No momento do seu reconhecirnento inicial, os ativos financeiros podem ser
classificados nas seguintes categorias:

• ativos financeiros pelo custo arnortizado;
• ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral;

ou
• ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

A classificação dos ativos financeiros é efetuada tendo em conta os seguintes
aspetos:

• o rnodelo de negócio que a Sociedade definlu para a gestão do ativo
financeiro; e

• as caracterIsticas dos fluxos contratuais do ativo financeiro.
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Avaliacão se os fluxos de caixa contratuais correspondem somente ao
recebimento de capital e juros (SPPI — Solely Payments of Principal and
Interest)

Na avaliacão se os fluxos de caixa contratuais se referern somente ao
recebimento de capital e juros, a Sociedade considerou Os termos contratuais
originals do ativo financeiro.

Para efeitos desta avaliacâo, considera-se capital como o justo valor do ativo
financeiro no momento do reconhecirnento inicial. 0 juro corresponde a
rernuneração pelo efeito temporal do dinheiro, do risco de crédito associado
ao montante em dIvida durante urn determinado perlodo de tempo, de outros
riscos e custos básicos da concessão de crédito, bern como uma margem de
lucro.

Avaliacão do modelo de negócio

A Sociedade determina o modelo de negócio tendo em consideração a forma
como os grupos de ativos financeiros são geridos em conjunto para atingir urn
objetivo de negácio especIfico. Esta avaliação requer julgamento, na rnedida
ern que tern de ser considerados, entre outros, os seguintes aspetos: (i) a
forrna como o desempenho dos ativos é avaliada; e (ii) os riscos que afetam
O desempenho dos ativos e a forrna como esses riscos são geridos.

• Ativos financeiros ao custo arnortizado:

Urn ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
custo arnortizado” se curnprir cumulativamente corn as seguintes
condicóes:

o 0 ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo é 0

de deter ativos financeiros corn o firn de recolher os respetivos fluxos
de caixa contratuais; e

o Os terrnos contratuais dão origem a fluxos de caixa em datas
especificas que correspondem apenas a pagamentos de capital e juro
sobre o montante de capital em dIvida (SPPI).

Esta categoria inclui as rubricas de outras contas a receber,
adiantarnentos a fornecedores e outros ativos financeiros.

Reconhecimento in/cia! e mensuracão subsequente

Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente
pelo seu justo valor, acrescidos dos custos de transacão e são
posteriorrnente mensurados ao custo arnortizado. Adicionalmente, estão
sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial ao apuramento de perdas
por imparidade para perdas esperadas, as quais são registadas por
contrapartida de resultados.

Os ativos financeiros classificados nesta categoria são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado.

• Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral:

Urn ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
justo valor através de outro rendimento integral” se curnprir
cumulativamente corn as seguintes condicöes:

o 0 ativo financeiro é detido num rnodelo de negócio cujo objetivo é o
de recolher fluxos de caixa contratuais e a venda de ativos
financeiros; e

o Os termos contratuais dão origern a fluxos de caixa em datas
especIficas que correspondem apenas a pagarnentos de capital e
Juro sobre o montante de capital em dIvida (SPPI).
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Adicionalmente, a Sociedade pode optar, de forma irrevogável no
momento do reconhecimento inicial, por classificar urn instrumento de
capital na categoria de “Ativos financeiros ao justo valor através de outro
rendimento integral”, desde que o mesmo não seja detido para
negociacão. Esta opcão é exercida numa base casuIstica, investirnento a
investirnento e está apenas disponIvel para os instrurnentos financeiros
que se enquadram no âmbito da definicão de instrumentos de capital
prevista nas disposigöes da IFRS 9 e lAS 32.

Esta categoria inclui os instrumentos de dIvida detidos pela Sociedade
classificados na rubrica de “Ativos financeiros ao justo valor através de
outro rendirnento integral”.

Reconhecimento inicial e mensuracão subsequente

Os instrumentos de dIvida ao justo valor através de outro rendimento
integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos
custos de transacão, e subsequentemente rnensurados ao justo valor. As
variacOes no justo valor destes ativos financeiros são registadas por
contrapartida de outro rendimento integral e, no momento da sua
alienacão, os respetivos ganhos ou perdas acumuladas ern outro
rendirnento integral são reclassificados para resultados.

Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor
através de outro rendimento integral são reconhecidos ern “Outros
rendirnentos e ganhos”, tendo por base o método da taxa efetiva.

Os instrurnentos de dIvida ao justo valor através de outro rendimento
integral estão sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial, ao
apuramento de perdas por imparidade para perdas esperadas. As perdas
de irnparidade estimadas são reconhecidas ern resultados, na rubrica
“Irnparidade para investimentos financeiros”, por contrapartida da
rubrica de outro rendimento integral, e não reduzern a quantia
escriturada do ativo financeiro no balanco.

Os instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento
integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos
custos de transação, e subsequentemente são mensurados ao justo valor.
As variacöes no justo valor destes ativos financeiros são registadas por
contrapartida de outro rendirnento integral.

Os dividendos de instrurnentos de capital são reconhecidos em resultados
quando for atribuIdo o direito da Sociedade ao seu recebimento em
“Outros rendirnentos e ganhos”.

Não são reconhecidas perdas de irnparidade para instrumentos de capital
ao justo valor através de outro rendimento integral, sendo os respetivos
ganhos ou perdas acumuladas registadas em variacöes de justo valor
transferidos para resultados transitados no rnomento do seu
desreconhecimento.

Ativos financeiros ao lusto valor através de resultados:

Urn ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
justo valor através de resultados” quando não é elegIvel para ser
rnensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro
rendimento integral, atendendo ao modelo de negócio definido pela
Sociedade para a sua gestão ou as caracterIsticas dos seus fluxos de caixa
contratuais.

Adicionalmente, a Sociedade pode optar por designar urn ativo financeiro
ao justo valor através de resultados, de forma irrevogável e no momento
do reconhecimento inicial, ainda que este cumpra os critérios para ser
mensurado ao custo arnortizado ou ao justo valor através de outro
rendimento integral, se tal elirninar ou reduzir significativamente urna
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incoerência na mensuração Cu 1O reconhecimento (accounting
mismatch), que de outra forma resultaria da mensuracão de ativos ou
paSSivoS ou do reconhecimento de ganhos e perdas sobre os mesmos em
diferentes bases.

A categoria “ativos financeiros ao justo valor através de resultados”
encontra-se segregada pelas seguintes sub-rubricas:

o Ativos financeiros detidos para negociação

Os ativos financeiros classificados nesta rubrica são adquiridos corn o
objetivo de gerar valias no curto prazo ou enquadram-se na definicão
de instrumento financeiro derivado.

o Ativos financeiros não detidos para negociacão obrigatoriamente ao
justo valor através de resultados

Os ativos financeiros classificados nesta rubrica correspondern aos
instrurnentos de capital, que não se classifiquem como detidos para
negociacão e instrurnentos de dIvida cujos fluxos de caixa contratuais
não representam sornente o reembolso de capital e juros sobre o
capital em dIvida.

Reconhecimento inicial e mensuracão subsequente

Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados são
reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, corn os custos ou proveitos
associados as transacöes reconhecidos em resultados no momento inicial.
As variacOes subsequentes no justo valor destes ativos financeiros, bern
como os ganhos ou perdas geradas no momento da sua alienacão são
reconhecidas em resultados.

Os dividendos de instrumentos de capital são reconhecidos em resultados
quando for atribuIdo o direito da Sociedade ao seu recebimento em
“Outros rendimentos e ganhos”

Justo valor

Conforme acima referido, os investimentos registados na categoria de
“Ativos financeiros ao justo valor através de resultados” e “Ativos
financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral” são
valorizados pelo justo valor.

O justo valor de urn instrumento financeiro corresponde ao rnontante pelo
qual urn ativo ou passivo financeiro pode ser vendido ou liquidado entre
partes independentes, informadas e interessadas na concretizacão da
transacão em condiçOes normais de mercado.

O justo valor de investimentos financeiros é determinado corn base ern:

- Cotacão de fecho na data de balanco, para instrurnentos
transacionados em mercados ativos;

- Precos (bid prices) difundidos por meios de difusão de informacão
financeira, nomeadamente a Bloornberg e a Reuters incluindo precos
de mercado disponIveis em transacäes recentes;

- Precos (bid prices) indicativos divulgados por terceiros, baseados em
modelos teóricos; e

- Valor patrimonial das unidades de participacão divulgado pela
respetiva sociedade gestora.
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ii) Imjjaridade

A imparidade constituIda para as rubricas “Outras contas a receber” e
“Adiantamentos a fornecedores” é apurada da seguinte forma:

• Análise individual de todos os devedores corn responsabilidades
superiores a 250 m.euros — A Sociedade efetua uma anáiise especIfica
corn recurso a fichas e questionários de imparidade preenchidos pelas
areas responsaveis pelo acompanhamento dos créditos, tendo por base
uma metodologia de anáiise interna, a qual considera entre outros
aspetos os colaterais das operaçães.

• Para o universo dos devedores não sujeitos a anélise individual, foi
efetuada anáhse coletiva de crédito, atendendo ao cumprimento do piano
de reembolso definido e existéncia de reestruturaçbes de contratos.

Adicionalmente, conforme referido acirna, a Sociedade determina perdas por
imparidade para instrumentos de dIvida mensurados ao justo valor através de
outro rendimento integral e ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado,

As perdas de imparidade dos instrumentos de dIvida que estão mensurados
ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidas por
contrapartida da reserva de justo valor, pelo que o seu reconhecirnento não
reduz o valor de balanço dos ativos financeiros.

A Sociedade determina as perdas por imparidade para cada operacão em
função da deterioracão do risco de crédito observada desde 0 mornento do seu
reconhecimento inicial. Neste contexto, as operacOes são classificadas, de
acordo corn o seu nIvei de risco de crédito, num dos seguintes stages:

- Stage 1: são ciassificadas neste stage as operacöes para as quais não se
verifica urn aumento significativo do risco de crédito desde o seu
reconhecimento inicial. As perdas por imparidade associadas a estas
operacöes correspondem as perdas de crédito esperadas que resultem de
eventos de incumprimento que poderão ocorrer no prazo de 12 meses
após a data de reporte.

- Stage 2: são classificadas neste stage as operacöes para as quais se
verifica urn aumento significativo do risco de crédito desde o seu
reconhecimento inicial, mas que não se encontram em situacão de
imparidade. As perdas por imparidade associadas a estas operacöes
correspondem as perdas de crédito esperadas que resultem de eventos
de default que poderão ocorrer ao longo do perlodo de vida residual
esperado das operacàes (perdas de crédito esperadas “lifetime”).

- Stage 3: são classificadas neste stage todas as operaçöes que se
encontrem em situacão de imparidade. As perdas por imparidade
associadas a estas operaçOes correspondem a perdas de crédito
esperadas “lifetime”.

Aumento significativo do risco de crédito

A avaliação do aumento significativo do risco de crédito desde o momento do
reconhecimento inicial tern por base urn conjunto de inforrnação qualitativa e
quantitativa (norneadamente, nómero de dias de atraso no pagarnento e
existência de reestruturacOes) relativamente aos devedores e ernitentes dos
ativos financeiros.

iii) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor,
acrescidos dos custos de transacão, e subsequentemente são mensurados ao
custo amortizado. Os juros são reconhecidos em resultados corn base no
método da taxa efetiva.

Desreconhecimento e modificacão de passivos financeiros
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A Sociedade procede ao desreconhecirnento de passivos financeiros quando
estes são cancelados ou extintos.

A Sociedade considera que uma modificação nos termos contratuais do passivo
financeiro resulta no seu desreconhecimento e no subsequente
reconhecimento de urn novo passivo financeiro quando esta corresponda a
urna modificacão substancial dos termos do passivo financeiro original. São
considerados terrnos substancialmente diferentes se o valor atual descontado
dos fluxos de caixa de acordo corn os novos termos, incluindo quaisquer
cornissöes pagas lIquidas de quaisquer comissöes recebidas e descontadas
usando a taxa de juro efetiva original, divergir, em pelo menos 10%, do valor
atual descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo financeiro original.

Para as rnodificacöes nos passivos financeiros, que não resultem no seu
desreconhecimento, a Sociedade procede ao recálculo do custo amortizado do
passivo financeiro rnodificado descontando os fluxos de caixa contratuais
modificados a taxa de juro efetiva original do contrato.

0 ajustamento ao custo amortizado do passivo financeiro é reconhecido em
resultados corno ganho ou perda corn referéncia a data da modificacão. Caso
se tratem de transacöes corn o acionista da Sociedade, na qualidade de
proprietário da rnesrna, o referido ajustarnento ao custo amortizado do passivo
financeiro é reconhecido diretamente ern capital práprio, na rubrica de “Outras
reservas”.

e) Valorizacão de instrumentos financeiros derivados

Ao abrigo da Norma IFRS 9, os ativos ou passivos financeiros derivados, exceto se
forern designados instrurnentos de cobertura, são registados pelo justo valor por
contrapartida de resultados nas rubricas “Rendimentos e ganhos financeiros” e
“Gastos e perdas financeiras”.

1) Ativos não correntes detidos para venda

Urn ativo não corrente deverá ser classificado como detido para venda se o valor
de balanco vier a ser recuperado principalrnente através de uma transacão de
venda e não através do seu uso continuado, Os seguintes critérios deverão ser
satisfeitos:

• 0 ativo estar disponIvel para venda imediata na sua condicão atual; e

• Existir uma elevada probabilidade de ocorréncia da venda,

A venda deverá ser concretizada:

• Regra geral, ate ao prazo de urn ano apes a classificação como ativo detido
para venda; e

• Este prazo pode ser estendido caso ocorrarn acontecirnentos ou circunstâncias
fora do controlo da entidade (por exernplo, alteraçöes aprovadas por entidades
reguladoras do mercado) e haja cornpromisso por parte desta relativamente
ao piano de realizacão da venda.

A rnensuracão de urn ativo não corrente deverá ser realizada pelo rnenor entre a
sua quantia registada e o justo valor deduzido dos custos a ncorrer na venda.

Em 31 de dezernbro de 2020 é composta por participaçOes no capital de empresas.

0 Conselho de Administracão da Sociedade mantém a intencão de realizar estes
ativos no curto prazo.

___

(:;f
PARVALOREM, S.A • S,de: Edifido Arqoiporqoe 7— Ruo 0,. Antonio Looreiro Borger, n’ 7-6° Pino, Miroflorer — 0495-131 Alger • C,pitol Sociol: 650.000,00

Copit,! Prdpno: ((4 018 677 607,06) • Motriculede no Conrervetdne do Regirto Conrerciel de Lrrboe corn o ndrnero dni,o de nrotricule e pescor coletive 509522491

51



PARVALOREM, S.A.

g) Existências

As existências encontram-se valorizadas ao menor do custo de aquisiço ou valor
realizável IIquido. 0 valor realizável lIquido corresponde ao valor de venda
estimado corn base ern avaliacöes elaboradas por peritos externos,

h) Caixa e equivalentes de caixa

Os rnontantes incluldos na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” correspondern
aos valores de caixa, depásitos bancários e depásitos a prazo e outras aplicacOes
de tesouraria vencIveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteraço
de valor é insignificante.

i) BenefIcios de ernpregados

As responsabilidades corn benefIcios dos empregados säo reconhecidas de acordo
corn os princIpios estabelecidos pela Norma lAS 19 — BenefIcios dos Trabalhadores.

o Decreto-Lei n.° 88/2012, de 11 de abril, deterrninou a integracäo no regime geral
de seguranca social, relativamente as eventualidades de invalidez, morte e doença,
dos trabalhadores desta sociedade, bern como a extinçâo do “Fundo de Pensöes do
Grupo Banco Português de Negócios” através da sua integracao na Caixa Geral de
Aposentaçöes (CGA).

Assim, os trabaihadores que, tendo sido adrnitidos ate 2 de marco de 2009, ate
entao abrangidos pelo ACT do Setor Bancário, passaram a estar protegidos, tal
como os restantes, pelo regime geral cia seguranca social nas eventualidades de
doença, invalidez e morte. E, por outro ado, mantêrn, igualmente, a proteço já
atualrnente garantida pelo regime geral de segurança social nas eventualidades de
rnaternidade, paternidade e adoço, desemprego, doencas profissionais e velhice.

Os principais benefIcios concedidos pela Sociedade incluern os encargos corn saüde
e outros benefIcios de longo prazo:

i) Encargos corn saüde

A assistência rnédica aos empregados no ativo e pensionistas da Sociedade
está a cargo do Servico de Assistência Medico-Social (SAMS) e da segurança
social. As contribuiçöes obrigatórias para o SAMS, a cargo da Sociedade,
correspondem a 6,5% do total das retribuiçOes efetivas dos trabalhadores no
ativo, incluindo, entre outras, o subsIdio de Férias e o subsIdio de Natal.

ii) Outros benefIcios de longo prazo

A Sociedade tern ainda outras responsabilidades por benefIcios de longo prazo
concedidos a trabalhadores, incluindo responsabilidades corn prémios de
antiguidade e subsIdio por morte antes da dade normal de reforma.

As responsabilidades corn estes benefIcios são determinadas corn base em
avaliacàes atuariais.

j) Provisóes e passivos contingentes

Uma provisão é constitulda quando existe urna obrigação presente (legal ou
construtiva) resultante de eventos passados relativamente a qual seja provevel o
futuro dispêndio de recursos, e este possa ser deterrninado corn fiabilidade. 0
montante da provisão corresponde a rnelhor estirnativa do valor a desernbolsar
para liquidar a responsabilidade na data do balanço.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de urn passivo
contingente. Os passivos contingentes são apenas objeto de divulgação, a rnenos
que a possibilidade da sua concretização seja rernota.
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k) Reconhecimento de juros

Os juros são em geral reconhecidos linearmente ao longo do perlodo das
operacOes. Contudo, dadas as carateristicas da carteira de “Outras contas a
receber”, a Sociedade não reconhece em regra os respetivos juros face a
inexistência de expetativa real quanto ao seu recebimento, pelo que são
reconhecidos numa base de caixa. Desta forma, os juros registados na rubrica
“Rendirnentos e ganhos financeiros — juros de operaçOes de crédito” respeitam a
juros efetivamente recebidos.

I) Conversão de saldos e transaçöes em moeda estrangeira

As demonstraçöes financeiras da Sociedade são preparadas de acordo com a divisa
utilizada no ambiente económico em que opera (denominada “moeda funcional”),
nomeadamente o Euro. As transacàes em moeda estrangeira são registadas corn
base nas taxas de câmbio indicativas na data em que foram realizadas. Em cada
data de balanco, os ativos e passivos rnonetários denorninados em moeda
estrangeira são convertidos para a moeda funcional corn base na taxa de câmbio
em vigor. Os ativos não rnonetários que sejam valorizados ao justo valor são
convertidos corn base na taxa de câmbio em vigor na data da ültirna valorizacão.
Os ativos não monetários registados ao custo histárico, incluindo ativos tangIveis e
intangIveis, permanecern registados a taxa de câmbio original.

m) Locacôes

A Sociedade reconhece para todas as locacOes, corn excecão das Iocaçöes corn urn
perlodo inferior a 12 meses ou locacóes que incidam sobre ativos de valor unitário
reduzido (inferior a 5.000 euros):

urn ativo sob direito de uso, inicialmente mensurado ao custo, tendo em conta o
Net Present Value (NPV) do passivo da locacão, acrescido de pagarnentos efetuados
(fixos e/ou variáveis) deduzidos de incentivos a locacão recebidos, penalidades por
término (se razoavelmente certas), bem como eventuais estimativas de custo a
serern suportadas pelo locatário corn o desmantelamento e rernocão do ativo
subjacente e/ou corn a restauraGão do local onde este está localizado.
Subsequentemente é mensurado de acordo corn o modelo do custo (sujeito a
depreciacOes/amortizacOes de acordo com o prazo de locacão de cada contrato e a
testes de irnparidade);

urn passivo da locacão, registado inicialrnente pelo valor presente dos fluxos de
caixa futuros da locacão (NPV), o que inclui:
pagarnentos fixos, deduzidos os incentivos a locacão a receber;
pagarnentos de locacão variáveis que dependarn de um Indice ou taxa, mensurados
inicialrnente utilizando o Indice ou a taxa a data de inicio do contrato;
as quantias que deverão ser pagas pelo locatário a tItulo de garantias de valor
residual;
o preco do exercIcio de urna opcão de compra, se o Iocatário estiver razoavelmente
certo de exercer essa opcão;
pagamentos de sancOes por rescisão da locacão, se o prazo da locacão refletir o
exercIcio de urna opcão de rescisão da locacão pelo locatário.

Dado que não é possIvel determinar com fiabilidade a taxa de juro implIcita na
locacão (parágrafo 26 da IFRS 16), Os pagamentos da locacão são descontados
segundo a taxa de juro que seria aplicével, caso a Sociedade se financiasse junto
da Direcão Geral do Tesouro e Finanças em 31 de dezembro de 2020 (Nota 17).

Esta norma implica as seguintes contabilizaçOes no exercIcio na demonstracão dos
resultados da Sociedade:

• registo em juros e gastos similares suportados do gasto de juros relativo
aos passivos de locacao;

• registo em amortizacöes do custo de depreciação dos ativos sob direito de
uso.
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• registo em fornecimentos e servicos externos dos montantes relativos a
contratos de locacão de curto prazo e contratos de locacão de ativos de
baixo valor; e

• e ainda as seguintes contabilizacöes no balanço da Sociedade:

• registo em Ativos fixos tangIveis, pelo reconhecimento dos ativos sob
direito de uso; e

• registo em outros passivos — rendas a pagar pelo valor dos passivos de
locacão reconheddos.

Os ativos sob direito de uso são depreciados/amortizados desde a data de entrada
em vigor do contrato da locacão ate ao fim da vida ütil do ativo subjacente, ou ate
ao final do prazo da locacão, caso este seja anterior. Se a locação transferir a
propriedade do ativo subjacente, ou se o custo do ativo sob direito de uso refletir
o facto de a Sociedade ir exercer uma opcão de compra, a ativo sob direito de usa
dever ser depreciado/amortizado desde a data de entrada em vigor do contrato da
locação ate ao fim da vida ütil do ativo subjacente. A depreciacão/amortizacão
comeca na data de entrada em vigor da locacão.

Assim, a Sociedade reconhece coma ativos sob direito de uso a contrato de
arrendamento do imóvel Arquiparque VII, do Imável Torre das Antas, de alguns
lugares de estacionamento e de viaturas. Todos os contratos foram assinados
durante o ano de 2019, tendo sido prorrogado o prazo relativo ao imável Torre das
Antas durante o ano de 2020.

n) Impostos sobre lucros

o total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba as impostos
correntes e as impostos diferidos (quando aplicável).

o imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal do exercIcio, a qual
difere do resultada contabilIstico devido a ajustamentos ao lucro tributável
resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que
apenas serão considerados noutros perlodos.

Impostos diferidos

Os impastos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em
perlodos futuros resultantes de diferenças temporárias dedutIveis ou tributáveis
entre o valor de balanco dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na
determinacão do lucro tributável.

Os passivos por impostas diferidos são registados para todas as diferencas
temporárias tributáveis, enquanto que os impostos diferidos ativos so são
reconhecidos ate ao montante em que seja provável a existência de lucros
tributáveis futuros que permitam a utilizacão das correspondentes diferencas
tributárias dedutIveis ou de reporte de prejuIzos fiscais.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se
antecipa estarem em vigor a data da reversão das diferencas temparárias, as quais
correspondem as taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de
balanco.

Os impostos sobre a rendimento (correntes ou diferidos) são refletidos nos
resultados do exercIcio, exceto nos casos em que as transaçöes que as originaram
tenham sido refletidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da
reavaliacão de ativos financeiros dispanIveis para venda). Nestas situacöes, a
carrespandente imposto é igualmente refletido por contrapartida de capital prOprio,
não afetando a resultado do exercIcia.

A Sociedade não reconheceu impostos diferidos ativos nas demonstracóes
financeiras, nameadamente os referentes a prejuIzos fiscais reportáveis, na medida
em que nãa dispOe de estudos que demonstrem a probabilidade de obtencão de
lucros fiscais futuros suficientes que possibilitem a recuperação dessas diferencas.
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2.5. Estimativas contabilIsticas crIticas e aspetos iulpamentais mais relevantes na aplicaço
das poilticas contabilIsticas

Con tinuidade das ooeracöes

As dernonstracöes financeiras da Sociedade em 31 de dezembro de 2020 forarn
preparadas no pressuposto da continuidade das operacöes, embora apresentem capital
próprio negativo no montante de 3.996.229 m.euros, o que poe em causa a continuidade
das operacOes e determina a aplicaco das normas constantes do Artigo 35° do Código
das Sociedades Comerciais. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2020 a Sociedade
apresenta passivos correntes, incluindo financiamentos contraldos junto da Direcão Geral
do Tesouro e das Financas (DGTF) corn vencirnento em 2021 no montante de 4.325.204
m,euros (Nota 17), Os quais excedern significativamente os ativos correntes. No exercIcio
de 2011, no Ornbito do processo de reprivatizacão do Banco Português de Negócios, S.A.
(BPN), acionista da Sociedade, fol aprovada pelo Despacho n.° 825/11 — SETF de 3 de
junho de 2011, a aquisico pelo Estado Português, através da DirecOo Geral do Tesouro
e Financas, da totalidade das acOes representativas do capital social da Parvalorern, S.A.,
operacOo que se concretizou em fevereiro de 2012. Corn a concretizacäo deste
despacho, a Sociedade passou durante o exercIcio de 2011 a integrar o Setor
Institucional das AdrninistracOes Piiblicas, nos termos do cádigo do Sistema Europeu de
Contas Nacionais e Regionais, tendo o Estado Português assumido diretarnente todos os
direitos e obrigaçOes relacionados corn a Sociedade. Desta forma, a capacidade da
Sociedade se manter em continuidade está dependente da rnanutencão do apoio
financeiro do Estado Português, sendo convicco do Conselho de Adrninistraco da
Sociedade que este apoio será rnantido.

Imparidade de outras con tas a receber

A deterrninaçào das imparidades para as contas a receber analisadas individualrnente
resulta de urna avaliaçào especifica efetuada pela Sociedade corn base no conhecimento
da realidade dos clientes e nas garantias associadas as operacOes em questão. A
estimativa de irnparidade para contas a receber que não forarn analisadas
individualrnente foi efetuada através de uma anàlise coletiva tendo em consideracäo a
segmentacáo da carteira de acordo corn caracterIsticas de risco cornuns, atendendo ao
nürnero de dias de atraso de pagamento e existência de reestruturacOes, a qual é
aplicada a media das taxas de imparidade dos segmentos sernelhantes de clientes
analisados individualrnente. A Sociedade considera que a imparidade para outras contas
a receber determinada corn base nesta metodologia reflete adequadarnente as perdas
associadas as operaçOes de crédito.

Imparidade de adiantamentos a fornecedores

A determinacáo da irnparidade para adiantarnentos a fornecedores resulta de urna
avaliação especIfica efetuada pela Sociedade corn base no conhecimento da realidade
dos clientes e nas garantias associadas as operacOes superiores a 250 m.euros. Para as
restantes operacOes, atendendo as limitacOes de inforrnação sobre o cumprimento do
seu piano de reembolso, foi efetuada uma estimativa de imparidade de acordo corn a
natureza das operacOes, assurnindo-se que a major parte corresponde a créditos a
habitaçäo de colaboradores da Sociedade ou do Banco BIC, S.A. que se presurne estarem
em situaçäo regular (Nota 11), A Sociedade considera que a irnparidade de
adiantarnentos a fornecedores deterrninada corn base nesta rnetodoiogia reflete
adequadamente as perdas associadas a estas operaçOes.

Valoriza cáo dos imóveis registados na rubrica “Existências”

Os imOveis recebidos pela Sociedade sao registados na rubrica “Existências”, sendo
sujeitos a avaliacOes imobiliárias periódicas efetuadas por peritos independentes, de
acordo corn as particularidades e circunstâncias em que cada imóvel se encontra. Os
irnóveis encontrarn-se valorizados ao menor entre o custo de aquisicão e o valor
realizável lIquido, o qual corresponde ao valor de venda estimado corn base em
avaliacOes elaboradas por peritos externos. Para os imOveis corn avaliacOes corn
antiguidade superior a dois arios, a Sociedade aplica urn haircut ao valor constante das
avaliacOes. Por outro lado, para os irnáveis corn contrato de prornessa cornpra e venda
jé formalizado, o valor lIquido de balanco é ajustado para o respetivo valor formalizado,
no caso em que este iiltirno seja inferior ao valor de avaliação. As referidas avaliacOes
incorporarn urn conjunto de pressupostos que requerem validacäo por parte do órgâo de
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gesto, entendendo a Sociedade que a imparidade para imóveis determinada corn base
nesta metodologia reflete adequadarnente as perdas associadas a estes ativos.

3. ATIVOS FIXOS TANGiVEIS E ATIVOS INTANGiVEIS

0 movimento na rubrica de ativos fixos tangIveis, durante os exercIcios de 2020 e 2019 foi o
seguinte:

2020
Saldos era 31-12-2019 Saldos ero 31-12-2020

AlienacOes / AlienaçOes /
Valor Amortizacbes Valor Abates Abates Amortrzacbes Valor Amortizacdes Valor
Bruto Acomuladas Liguido Agaisiçdes Valor bruta A. Acumuladas do eoercicio Br000 Acomuladas

357 (357) - - (45) 45 - 312 (312) -

432 (310) 122 47 - - (100) 479 (410) 69
2 (2) - - - - - 2 (2) -

2.083 (783) 1.300 113 (137) 137 (414) 2.059 (1.060) 999

2019
Saldos ear 31-12-2018 Saldos ere 31-12-2019

Aherraçbes I Alienaçöes /
Valor AmortizaçOes Valor Abates Abates Amortizaçoes Valor AmortizacOes Valor
Brato Acomoladas Liguido Aguisicles Valor brulo A. Acomuladas do eoercicio Broto Acomoladas ,.)g)6da

399 (397) 2 - (42) 42 (2) 357 (357) -

417 (202) 215 15 - - (108) 432 (310) 122
2 (2) - - - - - 2 (2) -

- -

- 1.270 - - (113) 1.270
- -

- 22 - - (1) 22

010 )bOl) 21/ 1.30/ 2.003 (/03) 1.301

A rubrica “Direitos de uso”, decorre da apIicaço da norma IFRS 16 — Locacães aos contratos
assinados em 2019 relativos ao contrato de arrendamento do imóvel Arquiparque VII em
Miraflores, renovaco em 2020 do contrato do Imóvel Torre das Antas no Porto, de alguns
lugares de estacionarnento e de viaturas, sendo amortizados de acordo corn o prazo de Iocaco
dos contratos, conforme descrito na Nota 2.4 m).

0 rnovirnento na rubrica de ativos intangIveis, nos exercIcios de 2020 e 2019 foi o seguinte:

2020
Saldos era 31-12-2019 Saldos era 31- 12-2020

AlienoçOen I AheoacOes /
Valor Anrartaaç6es Valor AqoisicOes I Abates Abates AreartiaacOes Valor Arerartiaaçoes Valor
Belle Acurniladas liguido Teaosteréecias Valor bruto A. 610rruladas do eeerciclo Beuto Acurevladas j)30jd0

653 (632) 21 41 - - (26) 694 (658) 37
40 - 41 (41) - - - - - -

694 (6321 62 - -

Saldos era 31-12-2008

- (26) 694 (657) 37

Ativos iotaegioeis
Programas de c000putador

Ati005 intangioeis em curse

AlieoaçAes / AlieeacOes I
Valor AmortizagOes Valor Abates Abates AmortizacAes Valor AmortizacAes Valor
Broto Acomuladas Libido AgoisicOes Valor bruto A. Acumuladas do eoercicio Broto Acamuladas )do

653 (511) 142 - - - (121) 653 (632) 21
19 - 19 22 - - - 41 - 41

672 (511) 161 22 - - (121) 694 (632) 62
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Aboos 000giveis
Equipameuto de transporte
Equipamento admioistratioo
Ferramentas e uteosilios

Direitos de Jun
Escritdrio
Viatoras

Atioos tarigionis
Equrparneeto de transporte
Equiparneeto administrativo
Ferrameotas B uteesilios

Direitos de Usa
EscritdriO
Vialoras

1.270 (113) 1.157 66 (92) 92 (309) 1.244 (336) 914
22 (1) 21 - -

- (5) 22 (6) 16

(113) 1.157
(1) 21

Ativosi000ngiveis
ProgranraS de coreputador

Ativos intan9ioeisemroo

2019
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4. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Esta rubrica tern a seguinte composicão:

2020 2019
Operacöes de crédito:

Empréstimos 1.612.335 1.679.753
Créditos em conta corrente 920.372 941,194
Descobertos em depósitos a ordem 485.439 492.946
LocaçOes 38.917 40.698
Livrancas descontadas 37.227 37.250
Letras descontadas 23.981 23.931
Factoring 10.903 10.903
Rernessas documentárias 7.108 7.058
Cartôesdecrédito 1.752 1.716

3.138.034 3.235.449

Juros a receber 1.599 1.577

3.139.633 3.237.026

Acordos de reestruturacão 29.768 28.848
Proveitos diferidos (393.875) (382.211)

2.775.526 2.883.663

Imparidade para contas a receber (Nota 21) (2.569.645) (2.659.903)

205.881 223.760

Outras contas a receber 1.070 1.233
1.070 1.233

206,951 224.993

o apurarnento da irnparidade para outras contas a receber foi efetuado de acordo corn a
metodologia descrita na Nota 2.4 d). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a imparidade
estimada para as operacOes de crédito, incluindojuros a receber, foi apurada da seguinte forrna:

2020 2019
Montante Imparidade Valor liquido 0/0 Montante Impariclade Valor liquido °/o

em divida estimada contabilistico Imparidade em divida estimada contabilistico Imparidade

Andlise individual 2.602.703 (2.424.367) 178.336 93,15°!, 2.703.618 (2.510.233) 193.386 92,850/,
Andlise coletiva 172.823 (145.278) 27.545 84,060/o 180.045 (149.670) 30.374 83,13°/o

2.775.526 (2.569.645) 205.881 92,58°!, 2.883.663 (2.659.903) 223.760 92,24°/o

No ârnbito do processo de alienaçào da participaco financeira detida pela Parparticipadas,
SGPS, S.A. na BPN Crédito — IFIC, SA. (“BPN Crédito”) a entidade Firmus Investimento, SGPS,
S.A., ocorrida no exercIcio de 2014, os fluxos associados as locaçães mobiliárias e imobiliárias
existentes no ativo da BPN Crédito, as quais foram exciuldas do perImetro da venda, forarn
cedidas a Parvalorem, para arnortizaço parcial da dIvida da BPN Crédito junto desta. Estes
ativos foram cedidos pelo valor lIquido contabilIstico, e em 31 de dezembro de 2020 e 2019
tern urna imparidade constitulda no rnontante de 25,419 rn.euros e 23.639 rn.euros,
respetivamente, registada na rubrica “Imparidade para outras contas a receber”. A gestào
desta carteira de créditos continua a ser efetuada pela 321 Crédito — Instituicào Financeira de
Crédito, S.A. (anteriorrnente designada BPN Crédito).

No âmbito da recuperação de dIvidas, a Sociedade realizou acordos de reestruturação de dIvidas
corn alguns devedores. Corn estas reestruturacäes o rnontante em dIvida de algumas
operacOes aumentou, essencialmente pelo acréscirno a dIvida dos clientes de juros de mora,
despesas judiciais, entre outros. 0 Conselho de Administracão decidiu näo reconhecer
diretamente em proveitos do exercIcio o aurnento do rnontante em dIvida dos clientes corn
estas operacöes, tendo reconhecido o diferencial face ao montante em dIvida, na data da
reestruturaçäo, na rubrica “Proveitos diferidos”. Este montante apenas será reconhecido em
resultados do exercIcio quando do cumprimento do novo piano financeiro por parte destes
clientes.
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CpiteI PrOprio: €4 018677 607,06) • Motricolod, no ConnervotOri, do Registo Cornerciol de Lisbo 00rr ,, nOorero ,Sr,ico de rnotri,ulo e pessoo coletivo 509 522 491

57



PARVALOREM, S.A.

Adicionalmente, alguns acordos de reestruturacäo de dividas incluem 0 perdão parcial, caso 0

cliente cumpra integralmente o novo piano financeiro estabelecido. A Sociedade registou na
rubrica “Acordos de reestruturacào” a componente sujeita a perdo potencial, no caso do cliente
cumprir integralmente o piano estabelecido. Este montante é compensado corn o crédito
registado na rubrica “Proveitos diferidos”, pelo que no tern reflexo no capital práprio da
Sociedade.

No âmbito da recuperaco da divida, existern diferenças ternporais entre a data dos
pagarnentos e a obtenco de informaco relativa aos recebimentos. Os recebimentos, para Os
quais näo foi possIvel obter informaçâo detalhada de qual o cliente e sua desagregaçäo entre
componentes cie capital e juro, no montante de 3.704 m.euros, foram considerados na rubrica
de “Emprésirnos” em “Operacöes de crédito”.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Operaçôes de crédito”, incluindojuros a receber,
apresenta a seguinte estrutura por setor de atividade:

1 Inclu, ent,dades sedeadas em terntdrio fiscal mais favorAvel (ofishores).

2 lorIs,, Soc,edades (Sestoras de Part,c,pacSes Sociais (SGPS).

2020 2019

264.454 273.091
3.139.629 3.237.026

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 05 prazos residuais
incluindo Juros a Receber, tém a seguinte cornposico:

Ate 3 meses
De trés meses a urn ano
De urn a cinco anos
Mals de cinco anos
Indeterm inado

A rubrica “Indeterminado” inclui as operaçOes vencidas.

da rubrica “OperaçOes de crédito”,

2020 2019

347 6.879
12.398 12.021

122.321 55.625
549.858 520.304

2.454.705 2.642.197
3.139.629 3.237.026

PARVAL000M, S.A. • S,de: EdificioArqoiparque 7—faa Or. Antonio Loareiro forges, nO 7 .60 P,so, Miraflores — 1495131 Algds • Capital Social €5000000
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Empresas privadas
Atividades financeiras e intermediaco 2 732.784 760.518
Construcäo e prornocâo imobiliária 618.048 625.313
Outras atividades e serv. coletivos, sociais e pessoais 33 1.895 33 1.902
Comércio 256.568 256.288
IndCstrias transformadoras nâo especWicadas 211.862 212.712
Alojamento e restauracão (restaurantes e sirnilares) 60.544 60.558
Transportes, arrnazenagem e comunicacOes 18.538 18.216
Saüde e seguranca social 13.485 13.497
Agricultura, producào animal, caca e silvicultura 13.6 18 13.584
Indüstrias extrativas c/ excecão de prod. energéticos 13.960 13.975
Educacao 552 549
Producao e distribuicäo de electricidade, de água e gas 204 223

Outros 1 603.117 656.600
2.875.175 2.963.935

Particulares
Outros fins
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5. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIARIAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica tem a seguinte composicào

2019
2020 Reexpresso

ParticipaçOes financeiras
BPN Creditus Brasil 24.509 -

BPN Cayman Limited 13.062 16.062
Palácio das Aguias 5.281 -

Brick and Sand 2.619
BPN ACE 60 60

45.531 16.122

Imparidade (Nota 19)
BPN Creditus Brasil (24.509) -

BPN Cayman Limited (1.699) (1.320)
Brick and Sand (1.647) -

(27.855) (1.320)
17.676 14.802

Conforme referido na nota 2.3, as participacöes detidas no BPN Cayrnan Limited e BPN - servicos
Administrativos Operacionais E Informáticos, ACE, anteriormente classificadas na rubrica
“Ativos nao correntes detidos para venda”, deixaram de satisfazer os critérios dos parágrafos 7
e 8 da IFRS 5 tendo em 2020 sido reclassificadas para a rubrica de “Investimentos em
Subsidiárias, Emp. Conjuntos e Associadas”.

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Participacöes financeiras - BPN Creditus Brasil”, refere
se ao valor da participaco detida nesta sociedade tendo ocorrido o registo do aumento de
capital social da sociedade BPN Creditus Brasil por entradas em dinheiro pela Parparticipadas e
pela incorporação da divida no montante de 156.208.637 BRL que a Parvalorem detinha sobre
esta sociedade passando esta a deter 93,93%. Em 31 de dezembro de 2019, detinha 1 acâo
com o valor nominal de 1 BRL.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “BPN Cayman Limited” diz respeito a participacäo
na totalidade do capital social da BPN - Cayman Limited recebida via dacão em pagamento do
crédito concedido a BPN Internacional, SGPS, S.A., a qual se encontra registada pelo custo de
aquisicão.

A BPN Cayman está em processo de liquidacao desde 21 de marco de 2011, apresentando Os
seus ativos uma elevada liquidez e sendo contabilizados pelo valor estimado de realizacäo e os
passivos pelo seu valor exigIvel. No entanto, devido a existência de 1 processo (2 processos em
31 de dezembro de 2019) contra a BPN Cayrnan e outras entidades, no montante total
reclamado de, aproximadamente, 8.064 m.euros (8.163 m.euros em 31 de dezembro de 2019),
o gestor de liquidacäo continua a aguardar o desfecho do mesmo corn vista a liquidacäo da
Entidade, no tendo a Sociedade controlo sobre este processo de liquidacäo. Corn base numa
análise da inforrnago disponIvel, a Sociedade tern registadas perdas por imparidade nos
montantes de 1.699 m.euros e de 1.320 m.euros em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
respetivamente, para esta participaco financeira. Durante o exercIcio de 2020 ocorreu
distribuicào de capital da BPN Cayrnan, Limited no montante de 3.000 m.euros, o qual foi abatido
ao custo de aquisico.

Durante o exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, a sociedade recebeu em daçäo em
pagamento da Geralbreiner e Arlindo Gomes Carvalho para extinço dos créditos sobre esta
sociedade as acoes representativas de 100% do capital da Brick and Sand e Palário das Aguias.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “BPN ACE” diz respeito a uma participacão no
capital social do BPN Servicos ACE — Serviços Administrativos, Operacionais e Informáticos, a
qual se encontra registada pelo seu custo de aquisicào.
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, Os dados financeiros das contas preliminares näo
auditadas das participadas podem ser resumidos da seguinte forma:

Fnrida,le

2020
Capital Besunado Volume de

Sede PartripaçBo Aloe Passive Prdprio (a) Li9uido negddns

hoes Calmed
Portugal
Portugal
Portugal

93,93% 35 921
100% 17.401 -

100% 219 16
100% 1.219 1.084

67,40% 5.723 0.034

(BBS) (B) -

17.451 1.201 -

203 2 -

135 (24) -

09 - 1.230

BPS Cuynian, Limited (6) tlhas Caimâo 100%
BPS Services ACE - Seroços Adminktrativos, Operacionas p Inlormdticos Portugal 67,4’!,

2929

20.669 - 20.669 (634)
0.936 0.047 89 - 842

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a variaçäo entre o custo de aquisicäo e a situação liquida
das participadas apresenta o seguinte detalhe:

Entidade

l’l 0 C,e!i& r’,p’’u ,,,uiu, u ,rr,ii,an i,q,,’du

v,ru,,u,, a,r,,r,

2020

% Capital custo de Redoçdo Imparidade Valor de

Particiuacdo Prôprio (a) aguisiçdo de capital )Nota 19) balance

)BBO) 24.009 - (24.009) -

17.451 38.062 (25.000) (1.699) 11.363

206 2.619 - - 2.619

135 5.201 - (1.647) 3.634

09 60 - - 60

16.995 70.531 (25.000) (27.005) 17.676

Entidade

2019

Reeopresso

0,5 Capdal Reduçdo de Rodoçdn Imparidade Valor de

Participaçed Prdprio )a) capftal de capaal (Not, 21) balance

BPS Cayman, Limited )b)

BPS Serviços ACE - Services Admivistratmos, Operacioouis B Informdticos

Total

100% 20.669 30.062 (22.000) (1.320) 14.742

67,4% 89 60 - - 60

20.708 3g.122 (22.000) (1.320) 14.802

6. ATIVOS FINANCEIROS AD JUSTO VALOR ATRAVES DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Obrigaçöes de caixa” inclui obrigaçöes de caixa
subordinadas recebidas em dação em pagamento, de crédito de alguns clientes, as quais
apresentam o seguinte detaihe:

DeBcricäo

ObrigaçOes do caixa subordinadas “SLN 2006’

Cotaçäo Valor Valor do
un)tária Quantidado nominal Imparidade balanco

50,0 2 100 (100) -

2 100 (100) -

PABVAL066M, S,A. • Sede: Editiriu Arquiparque 7—Boa Or. Antdoio Loureire BorBos, no 7-6’ Pisn, Miraflnre, — 1490-131 Alges • Capital %rial: €5000000

Capital Prdprio: (€4 018677607,06). Matrirulada ‘a Cor,ervatdria do Beoisto Cemerrial do Lirbna come ederero drive do matri,ula e posse, untrue, 509 522 490

BPN CrAdtus Orasrl . Pr,mntnra do Veodas LTOA. (0) )r)
BPS Capman, LimBed )6) )r)
Brirk and Sued- Snuedade tmobildria, 0.6 )r)
Our Or Adm. tmobi!idria Palduru 0’s Agnes, 0.6. )r)
BPS Srrses, ACE Serrtçes A4moistratiuns, Operarmoa6 e Intormdtiuos )r)

Eetkiadp
‘/n Capital BesoBado Volume do

Sedo Partiripaçãn Alive Passive Prdprr )a) Liguido eegdcios

BPS Crddrtus Brasil - Prumutora de Vendas LTOA. (6)

BPS Cayman, Limited )b)

Brick and Sand- Sociedade Imobilidria, S.A.

Soc Or Adm. tmnbiliária Paldcin Oas Aguias, S.A.

BPS Serviços ACE - Serviçns Administrativos, Opuraciunais B tnPormdticns

Total

93,93 Vu

100%

100’/u

1000/u

67,40 Vu
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7. ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVES DE RESULTADOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica tern a seguinte composiçào:

2020 2019

Participaçöes financeiras
• Fundo Aquarius 3.451 2.010
• Nexponor 1.037 1.070

Fundo Vega 947 506

5.435 3.586

Em 30 de dezembro de 2015 foi celebrado o contrato de cessão de créditos entre a Gravity
Meridian, S.A. (entidade detida a 99% pelo Fundo de capital de risco — VEGA, FCR (“Fundo
Vega”) e a Parvalorem, através do qual a Parvalorem cedeu créditos no montante de 1.016
m.euros. Como contrapartida da cessäo de créditos, a Parvalorem subscreveu 1,128,96
unidades de participaçäo do Fundo Vega, no montante de 1 m.euros cada, tendo a imparidade
associada àquele crédito na data da sua cessào, no montante de 965 m.euros, sido transferida
para a participaço financeira no fundo.

Em 20 de junho de 2014, a Parvalorem e o Fundo Aquarius celebraram urn acordo para a cessão
do crédito que a Sociedade tinha a receber da entidade Béltico - Empreendirnentos TurIsticos,
S.A., no montante de 4.311 m.euros. As unidades de participaçäo do fundo forarn recebidas
como contrapartida da cessäo dos créditos, tendo a imparidade associada àquele crédito na
data da sua cesso, no montante de 2.720 m.euros, sido transferida para a participação
financeira no fundo.

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “ParticipacOes financeiras” apresenta o seguinte
detalhe:

Unidades VariaçOes
Participac8 de Valor Custo de acumuladas Valor de

Entidade Pals o detida participaço unitário aquisiGlo de justo valor balanco

FUNDO AQUARIUS Portugal O,7g% 3.940 1,00
NEXPONOR Portugal 4,08°/s 535.469 5,00
FUNDO VEGA Portugal 0,98°/a 1.129 1.000,00

4.311 (860) 3.451
2.675 (1.638) 1.037
1.020 (73) 947

8.006 (2.571) 5.435

Participacôes financeiras
Cold River’s Homestead, S.A.

Outros

Em 31 de dezembro de 2020 o valor das participaçöes do Fundo Vega e do Fundo Aquarius
refletem integralmente o valor do NAV calculado pelas sociedades gestoras.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor das unidades de participaçâo detidas na
Nexponor foi apurado corn base no valor por unidade de participação auditado e divulgado corn
referenda àquelas datas, deduzido de urn desconto de liquidez apurado pela Sociedade, em
virtude de potendiais dificuldades de transaçäo dos ativos de uso espedIfico da Entidade,

8. ATIVOS NAO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Esta rubrica tern a seguinte composiço:

2019
2020 Reexpresso

13.769 13.769

- 59
13.769 13.828

ParticiøacOes financeiras

A Sociedade Cold River’s Homestead, S.A. foi constitulda em 8 de marco de 2018 corn urn
capital social de 50.000 euros, totalmente subscrito e realizado, tendo a Parvalorem uma
participação de 50% do respetivo capital social. Em 15 de maio de 2018, fol efetuado urn
aumento do capital social da Cold River’s Homestead, S.A., realizado e subscrito em espécie
através da cessäo de créditos hipotecários e respetivas garantias detidos pela Parvalorem e

PARVALOREM, S A • Sede Eddicio Arquiporque 7— Ruo Dr. Aotd,4o locreiro Bo,ges, nO 7-6’ P40, Mir,fio,e, — 1495-131 AIgd, • Cepitol SocieL €50 000,00
Cepitel Próprio: €4018677607.06). Met,,colade ,,e Coooervetd,ie do Registo Coneerciel do Lisboe coo, o od,eero Voico do ,eet,icole e pestoe coletice 509 522 491
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pelo Millenium BCP, sobre as sociedades “Sociedade AgrIcola de Rio Frio, SA” e “Casa Agricola
Rio Frio II”, na sequência de empréstimos concedidos a Pluripar — SGPS, S,A.. A participaco
financeira detida como contrapartida da cessäo dos créditos, foi registada pelo montante de
11.976 m.euros, correspondente ao valor IIquido contabilIstico dos créditos cedidos na data da
sua cessào. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta rubrica inclul ainda o montante de
1.792 m.euros respeitante a prestacOes suplementares efetuadas pela Parvalorem a Cold
River’s Homestead, S.A. para fazer face a encargos iniciais.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os dados financeiros das contas das participaçöes
financeiras podem ser resumidos da seguinte forma:

Entidade

2020
Capital Resultado

Sede Participação PrOprio Liguido

Cold River’s Homestead, S.A. Portugal 50,00/a 38.174 (163)

(a) 0 Capdal P,dprio nclui 0 r,soitado liqcdo do eo,rio

Entidade

Reexpresso
2019

Capital Resultado

Sede Participacão Próprio LIguido

Cold Rivers Homestead, S.A. Portugal 50,0% 38.338 371

(a) 0 CopOal P,Oprio noIo 0 resoltado Iiq,odo do eoercicio

0 Conselho de Administraco da Sociedade entende que esta participaço foi adquirida e é
detida exclusivarnente com vista a sua reaIizaco no curto prazo.

9. CLIENTES

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o saldo desta rubrica corresponde, essencialmente, a
valores a receber relativos a rendas de irnóveis e a refaturaco de gastos.

10. EXISTENCIAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica corresponde a irnóveis adquiridos no
seguimento de processos de execucão, bern corno recebidos em dacâo por recuperaco de
créditos adquiridos pela Sociedade, de acordo corn o seguinte detalhe:

Inróo,l
Impostos Ca

Valor aouis,cã, aouisoã,
Ineparidade Valor Sqoido era Valor lqodo en,

Valor Broto (Nob 19) 31-12-2020 30-12-2019

lnrOoel MaIn, 0-18770 - Palrnela
ImOoel MaIn, R-3 - Annora - Sejoal
IrnOoel Mate, 6-4 - Arnora - Senal
lnrOoel Matri, 8-2409 - Mao - Cabtelo do MV,
Irnóoel F-laIn, 0-5788 - Carreqoeira - Siotra
Terreno para cnnsteuçio Aloor - P0,01mb
10,60,1 Mate, 0-9-084 - Alcochete
InoOoel Motr,, U- 12443 - Cascaro
ImOoel MaIne 0-1 1886-AU - Am,,,,,) - Loolé
lmOvel 1-late, 0-4821 - Leca do Balio - t-lato,inho,
IonOvel 1-181,0 U-4210- Ponrbal
InrOvel MaIn, 0-2600 - S. t-ligoel CV. - V,oein
In,,âvel 1-1,1,,, 0-888-F- S. F-M,tinho - Fonohal
1,eoâvel Mnt,iz 0-15 195- E - Odioel,,
1,nOvel M,tria 0 - 11137 - Alboleira e Olhos Ago, - Alboleira
ImOoel MaIn, 797 - S Li,boa
Imróoel -101,0 0-1017-0, Litbon, S,,ta Isabel
Ia,60el MaIn, R-5-F- S. Morti,rho - Fonrhoi
1,060,1 Mat,,, R-2362 - Lnulé
IetAoel 1-laIn, U-85 Seccdo E Montijn
ImAoei Fintria 0-11137-8 - Alboleira
ImAoel 1-lolrin 0- 1303- VT Carna,ide- Onira,
IrnAoeI F-latrio U-S862 - Belos - Qoelo,
bnOoel 1-laIn, R- 77- Aneroda Sala,,r- Sesi,nbra
I,nAoel 1-laIn,, U-728- Can,, de Santa -lana- Tordela
ImAoel I-loIn, U-B - 08190 dat Fregoesias l-Ial000e:ra - Eon,,

1,060,1 1-loIn, 0-1423 - Goarda - 000rda
ImOoel I’latrje 0-15671- H - S. C,,noe- Gondornor
IrnOoel 1-l,trie 0-4993 Regoengos de 1’lonsara,
10,00,11-lOt,,, 0-441 D L0050da
Imôoel 1-latnia U-282 - Ae,are,
InrOvel 1-1,1,0 0-28 Cal,, São Pedro e olcacooa- Eloas
lnrOvnl 1-late, U-go)- Canaaiho- Tondela
Imâvel 1-laIn, U-4301 - Bela, - Qonlan
1,060,1 MaIn, U-4243 - 8,1,5 - Qoela,
Imdvel 1-laIn, U-26 Caia, São Pedro e Alcaçova- Float
IVOvel I-late,, U-5495 - Bela, - Qoela,
Imôoel 1-laIn, R-31- F- S. 1-lartmnho - Funohal
lmAo,l I-MIni, 0-27 Cal,, São pedro e Aloac000- El000
ImAoel Molria - 02398 Late 12 Soot, I-laVa - Cnoilhb
ImAoeI MaIn, - 02394 Late 11 Santo l-la,ja - Cno,lhb
Iertóoel Motel, - 02390 Lote 10 Santa 1-lana - Cnv,lhO
IenOvnl MaIn, U-7366 - Canlelo gala - I-lao
ImAvel 1-loIn, 0-3600-- baja- Toodela

2.799 22 2821 -

2.774 161 2.935 (585)
2774 161 2.935 (185)
3.946 229 4.175 (2,422)
1.450 87 1.537 (231)
1.422 141 1.563 (288)

615 5 620 -

542 4 S46 -

510 37 547 (113)
588 55 643 (212)
485 35 S20 (103)
355 3 3S8 -

558 4 562 (205)
284 68 352 -

362 65 427 (78)
850 63 913 (580)
304 16 320 -

408 3 411 (185)
300 2 302 -

453 26 479 (181)
232 57 289 -

275 13 288 (33)
373 27 400 (tS3)
700 - 700 (465)
292 2 294 (74)
268 20 288 (77)
237 t7 254 (57)
263 - 263 (86)
359 26 385 (216)
269 2 271 (110)
246 11 25) (101)
432 31 463 (310)
276 2 278 (128)
318 23 341 (192)
280 20 300 (168)
395 29 424 (293)
278 20 290 (167)
281 2 203 (152)
375 28 403 (293)
262 09 281 (171)
262 19 281 (171)
262 19 281 (171)
536 99 635 (540)
494 4 498 (436)

2821 -

2750 2750
2.750 2.750
1.753 1.753
1 306 1.306
1 275 1,300

620 -

546 -

434 441
431 431
417 407
358 358
357 357
352 352
349 349
333 333
320 320
306 306
302 -

298 298
289 289
255 255
247 242
235 235
220 220
201 211
197 197
177 177
169 169
160 161
156 156
153 153
150 150
149 210
132 185
131 145
131 584
131 131
010 120
110 tOO
110 tOO
110 110
95 95
62 62

Outoos imAoe,s cu,000lor contabjlstrco em
31 de deoeeVbro de 20206 jnlerj,r ,2S0 rn.euros

29.744 1.677 31,421 (9.452) 21.969 17.983

16.273 793 17.066 (6.473) 10.593 14.570

46,017 2,473 48.487 (15.925) 32.562 32.561
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Os imóveis encontram-se valorizados ao menor entre o custo de aquisiço e o valor realizável
lIquido, o qual corresponde ao valor de venda estimado corn base em avaliacöes elaboradas
por peritos externos. Para os imóveis corn avaliaçöes corn antiguidade superior a dois anos, a
Sociedade aplica urn haircut ao valor constante das avaliacäes. Por outro lado, para os imóveis
corn contrato de promessa compra e venda já formalizado, o valor lIquido de balanço é ajustado
para o respetivo valor formalizado, no caso em que este ültimo seja inferior ao valor de
avaliaço.

Durante os exercicios de 2020 e 2019, a Sociedade procedeu a alienaçäo dos seguintes irnóveis:
2020

Valor do Costa do UtlizaçSo do
venda venda Mais/(menos) imparloade

lrodvol (Nato 24) (Nato 24) voId (Nato 19)

Prddia Urbaoo sIc no Qto. Do Nosso Seahora do Boos Socesso fregoesia de you - Obidos 345 304 41 215

Ootros iredveis cujo oolor do veoda é ioferiar 0300 00.00005 4213 3.514 699 2.885

4.558 3.818 740 3.108

2019
Reexpresso

Volor do Custo do Utilizaç8o do
venda vendo Mois/(menos) imparidade

lmdoel (Nato 24) (Nato 24) volia (Nato 19)

Irodoel Motria 0-3896 Co,9000 - Santoréro 900 778 122 -

Boa do Cosol, 303 414 404 10 -

troóoel Motra 0-12351 taco do 8050- Matosiohas 1.100 896 204 342
lrodoel Motriz 834-834 Oeeos 343 131 212 1.221
lmdveI Mat. R 34-41-191 Oeiras 580 263 317 1.553
lmdvel Mat. 827-34-579 Oeiras 596 262 334 2.103

Ootros iruóveis cojo valor do veado e aferor 0 300 ro.eoras 6.061 3.348 2.713 17.374

9.994 6.082 3.912 22.593

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 existiam quinze imóveis, no montante lIquido de 2.178
rn.euros e de 1.093 rn.euros, respetivamente, relativarnente aos quais já forarn assinados
contratos promessa de compra e venda, tendo os respetivos compradores efetuado
adiantamentos, no montante de 450 rn.euros e 263 rn.euros, os quais se encontram registados
na rubrica “Outras contas a pagar” (Nota 22).

11. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Esta rubrica apresenta a seguinte cOmpOsiço:

2020 2019

Adiantamentos a fornecedores
Cessäo de créditos 75.475 75.426
Outros adiantamentos a fornecedores 1.360 1.315

76.835 76.741

Imparidade para adiantamentos a fornecedores (Nota 19) (14.839) (14.804)

61.996 61.937

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Cesso de créditos” diz respeito a
adiantarnentos pagos ao BPN durante os exercIcios de 2012 e 2010, para aquisiço de
operaçóes de crédito em situaçào regular que ainda não tinham atingido o seu vencirnento, no
âmbito do contrato celebrado entre as duas entidades. Nos termos deste contrato, a
transferência das operaçöes para a Sociedade verifica-se, entre outras situaçöes, quando ocorra
incumprimento contratual que origine a resoluçào do financiarnento, caso em que o crédito,
depois de convertido em dIvida, é passIvel de cessäo definitiva, sendo nesse momento
transferidas para “Outras contas a receber”. Devero igualmente ser transferidos os valores
relativos as prestaçOes de capital e juros entretanto recebidas pelo Cedente relativarnente as
dIvidas cedidas ou Os créditos entretanto liquidados.

Em novembro de 2016, a Sociedade interpôs no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa -

Instância Central, uma açäo judicial contra o Banco BIC S.A. (Banco BIC), entidade que passou
a gerir as referidas operaçOes de crédito desde 29 de marco de 2012. Nesta acäo, a Sociedade
reclama relativarnente a atrasos por parte do Banco BIC na transferência dos créditos e dos
montantes devidos a Sociedade, e contesta valores reclamados pelo Banco BIC nào previstos
nos contratos, nomeadamente uma comissao de gestäo de l% ao ano sobre o capital em dIvida,
bern como a deducäo de montantes relativos a irnparidades de cerca de 3.000 m.euros.

PARVALOREM, S A. • Sede: Edificio Arqoiparque 7—Boo Dr. Antdoia Looreiro Barges, 007.60 Piso, Miroflores — 1495.131 AIgés • Capitol Social: (50.000,00
Capital Prdprio: (4 018 677 607,06) • Motricolodo no Canservotdrio do Regista Caraercial de Lisboo car,, a ndrnero utica de nootricola a pessoa caletivo 509 522 491

63



PARVAL.OREM, S.A.

Face ao contexto referido no parágrafo anterior, a Sociedade dispóe de reduzida informacão
atualizada sobre os créditos objeto do contrato celebrado, tendo as perdas por imparidade para
adiantamentos a fornecedores sido estimadas da seguinte forma:

• Análise individual de todos os devedores corn responsabilidades superiores a 250
m.euros — A Sociedade efetua uma análise especIfica através das areas responsáveis
pelo acompanhamento dos créditos, tendo por base urna metodologia de análise
nterna, a qual considera entre outros aspetos os colaterais das operacOes.

• 0 universo dos devedores näo sujeitos a análise individual corresponde essencialmente
a crédito a habitacão de colaboradores e ex-colaboradores da Sociedade e do Banco
BIC. Atendendo a que o Banco BIC transferiu as operacOes que se encontravam em
situacäo de incumprimento e tinharn sido resolvidas ate 19 de novernbro de 2015, é
convicço do Conseiho de Administracao da Sociedade que estas operacOes de crédito
estaräo maloritariarnente em situaçäo regular e apresentarn nIvel de risco mais
reduzido, pelo que as taxas de imparidade atribuldas foram determinadas no
pressuposto do cumprirnento do piano de reembolso definido, bern como da existéncia
de garantias reais para as operacäes,

Na sequência da transiçào de créditos de urn cliente para a carteira de créditos da Parvalorem
em novembro de 2019, verificou-se uma reduçäo no valor bruto e na imparidade da rubrica
“Adiantamentos a fornecedores — cessão de créditos” de 54.016 m.euros e 51.276 m.euros,
respetivamente. No exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020 näo ocorreram transiçöes de
créditos de clientes sendo a variaco desta rubrica justificada essencialmente pelo ajustarnento
a imparidade sobre os contratos prornessa.

12. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

Os saldos de ativos e passivos por impostos sobre o rendimento apresentam a seguinte
composicäo:

2020 2019
Ativo

Retençào na fonte de IRC 337 207
Imposto sobre o valor acrescentado (WA) a recuperar - -

Outros 82 82
419 289

Passivo

Contribuicoes para a Seguranca Social (131) (161)
Imposto sobre rendimento das pessoas singulares (IRS) (123) (138)
Impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) (39) (25)
Imposto sobre o valor acrescentado (NA) (7) (292)

(301) (616)
118 (327)

A Sociedade esteve sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) e correspondente Derrama Municipal, cuja taxa agregada nos exercIcios de
2020 e 2019 foi de 22,4%. Adicionalmente, nos terrnos do artigo 87°-A do código do IRC, o
lucro tributvel sujeito e näo isento, superior a 1.500 rn.euros, está sujeito a derrarna estadual,
de acordo corn os seguintes intervalos:

Taxa a aplicar

Menor do que 1.500 m.euros O%
Entre 1.500 m.euros e 7.500 m.euros 3%
Entre 7.500 m.euros e 35.000 m.euros 5%
Maior do que 35.000 m.euros

Adicionairnente, algumas despesas incorridas pela Sociedade säo tributadas autonornamente
em sede de IRC.

De acordo corn a legislacào em vigor, as declaracóes fiscais estäo sujeitas a reviso e correcäo
por parte das autoridades fiscais durante urn periodo de quatro anos (cinco anos para a
Seguranca Social) ou pelo prazo de reporte dos prejuIzos fiscais existentes. Deste modo, as
declaracöes fiscais da Sociedade dos anos de 2017 a 2020 poderäo vir ainda a ser sujeitas a
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revisão. 0 Conselho de Administraçào da Sociedade entende que as eventuais correcóes
resultantes de revisOes/inspecäes por parte das autoridades fiscais àquelas declaracöes de
impostos, näo tero urn efeito significativo nas demonstraçOes financeiras anexas,

0 prazo de reporte dos prejuizos fiscais reportáveis (“PFR”) apurados em perlodos de tributaçâo
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017 é de cinco perlodos de tributacäo, sendo este prazo
de doze anos para os prejuIzos fiscais gerados nos exercIcios de 2014 a 2016. Relativamente
ao exercIcio de 2020, o prazo de reporte de prejuizos fiscais gerados é de doze anos. A
contagern do prazo de reporte, relativarnente aos prejuIzos fiscais em reporte no primeiro dia
do perlodo de tributacão de 2020, fica suspensa durante os perlodos de tributaco de 2020 e
2021, traduzindo-se nurn aumento de 2 anos do prazo de reporte dos prejuIzos fiscais apurados
em 2017 e anos seguintes. Adicionalmente, de acordo corn o enquadrarnento legal em vigor, a
deduco dos PFR encontra-se limitada a 70% do lucro tributvel em cada ano. 0 limite de 70%
para deducào ao lucro tributável de prejuIzos fiscais é elevado para 8O% do lucro tributável,
sempre que essa diferenca resulte da deduco de prejuIzos fiscais apurados nos perlodos de
tributacäo de 2020 e 2021. De acordo corn o “lAS 12 — Irnpostos sobre lucros”, os impostos
diferidos ativos devem ser registados ate ao montante em que seja provável a existência de
ucros tributáveis futuros que permitam a utilizaçäo das correspondentes diferencas tributárias

dedutIveis ou prejuIzos fiscais.

A Sociedade não reconheceu impostos diferidos ativos nas demonstraçOes financeiras,
nomeadamente os referentes a prejuIzos fiscais reportáveis, na medida em que não dispöe de
estudos que demonstrem a probabilidade de obtençäo de lucros fiscais futuros suficientes que
possibilitem a recuperacão dessas diferencas. Em 31 de dezembro de 2020, Os prejuIzos fiscais
reportáveis para os quais a Sociedade não reconheceu impostos diferidos ativos ascendem a
402.348 m.euros.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os custos corn impostos sobre lucros registados em
resultados, bern corno a carga fiscal, medida pela relaco entre a dotacäo para impostos sobre
lucros e o resultado lIquido do exercIcio antes de impostos, podern ser apresentados como se
segue:

2020 2019

Imostos correntes
Do exercIcio (12) (27)
Excesso / (Insuficiência) estimativa de imposto do exercIcio anterior - 32

Total de impostos em resultados (12) 5

Resultado antes de impostos (39.542) (62.637)

Carga fiscal 0,03% 0,01%

A reconciliacäo entre a taxa nominal e a taxa efetiva de irnposto, nos exercIcios de 2020 e
2019, pode ser demonstrada como segue:

2020 2019
Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos (39.542)

_____________

(62.637)

Imposto apurado corn base na taxa nominal -2l,OO/c 8.304 -2l,00% 13.154
Variacôes patrirnonials nâo refletidas no resultado 32,O3/c (13.021) 30,41% (12,026)
Imparidade a acrescer/deduzir fiscairnente -lS,4S/c 6.110 -lO,46°/a 4.138
Mais valias näo tnbutadas
Dividendos no tributados
Créditos incobráveis no aceites corno gastos l,69% (667) 2,S2/c (1.114)
Provisöes no aceites fiscalrnente -O,97% 382 -l,77°/c 700
Multas e coirnas no aceites fiscalrnente 0,11% (42) -0,01% 3
custos /proveitos no acertes fiscalmente -2,l9% 865 lO,80% (4.272)
Tributacäo autOnoma -O,O3/c 12 0,07% (27)
Imposto drferrdo ativo não registado por prejuizo fiscal 4,88/c (1.931) 1,47% (583)

Imposto registado ern resultados O,O2% 12 0,02°/c (27)

0 imposto corrente registado em resultados diz respeito a tributaco autánoma, a qual é
maioritariamente relativa a gastos corn viaturas.
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13. OUTROS ATIVOS

Esta rubrica tern a seguinte cornposico:

2020 2019

Ativo corrente
Diferirnentos

Licencas de Software 21 21
Seguro de Sai.ide 20 -

Seguro - Multiriscos 12 15
Renda Imóveis 5 11
Seguro de Acidentes de Trabalho 7 12
Outros diferirnentos 5 22

Outros 639 639

709 720

A riibrica de “Outros” inclui as diferencas registadas em 2010 referentes a diferencas entre o
valor da carteira e os valores efetivamente registados na carteira de créditos de clientes.

Em 8 de maio de 2020, a Sociedade efetuou uma aplicacào no montante de 20.000
m.euros no Certificado Especial de DIvida de Curto Prazo (CEDIC), emitido pelo IGCP —

Agência de Gestão da Tesouraria e da DIvida Ptiblicam que teve o seu reembolso em 7 de
dezembro de 2020.

14. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Esta rubrica tern a seguinte cornposico:

2020 2019

Depósitos a ordern
IGCP - Agéncia de Gestão de Tesouraria e da DIvida Püblica 51.138 20.397
Banco BIC, S.A. 937 1.773
Banco Comercial Português, S.A. 382 161
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 114 81
Banco Efisa, S.A. 10 10

52.581 22.422

Caixa 1 2

52.582 22.424

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, Os depósitos a ordern da Sociedade não säo remunerados.

De modo a dar curnprimento aos requisitos da emenda a lAS 7 — Dernonstraçào dos fluxos de
caixa, apresenta-se nos quadros abaixo o movimento nos passivos associados as atividades de
financiamento nos exercIcios de 2020 e 2019:

2020
Fluxos de caixa Outras variacöes

Gastos e perdas
31/12/2019 Recebirnentos Paciarnentos financeiras (Nato 31) Outros 31/12/2020

Outros financiamentos
obtidos (Nato 17) 4.325.197 - - 60.418 (60.411) 4.325.204

4.325.197 - - 60.418 (60.411) 4.325.204

2019
Fluxos de caixa Outran variacles

Gastos e perdas
31/12/2018 Recebimentos Pagamentos financeiras (Nota 31) Outran 31/12/2019

Erripréstimos obriqacionistas 1.245.016 500.000 (1.769.038) 24.138 (116) -

Outros financiamentos
obtidos (Nota 17) 3.119.936 1.204.000 - 58.620 (57.359) 4.325.197

4.364.952 1.704.000 (1.769.038) 82.758 (57.475) 4.325.197
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Nos exercIcios de 2020 e de 2019, os valores da coluna “Outros” de 60.411 m.euros e 57.359
m.euros, respetivamente, correspondem essencialmente ao impacto do recálculo do custo
amortizado dos financiamentos obtidos (Nota 17).

15. CAPITAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social encontra-se integralmente subscrito e
realizado, estando representado por dez mu acOes corn o valor nominal de cinco Euros cada
uma, sendo detidas na sua totalidade pela Direcäo Geral do Tesouro e Financas.

16. RESERVAS DE REAVALIACAO, OUTRAS RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E RESULTADO
LIQUIDO DO EXERCiCIO

Esta rubrica tern a seguinte composico:

2019
2020 Reexpresso

Reservas de reavaliacào (Nota 20) (356) (147)
Outras reservas 150.302 89.891
Resuttados transitados (4.106.671) (4.044.039)
Resuttado IIquido do exercIcio (39.554) (62.632)

(3.996.279) (4.016.927)

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o saldo da rubrica “Outras reservas” corresponde a
contrapartida do ajustamento do custo arnortizado de urn conjunto de empréstirnos concedidos
pela da Direçäo Geral do Tesouro e Financas, apurado na sequência da modificaco das
respetivas condicOes contratuais (Nota 17).

De acordo corn a deliberacäo da Assembleia Geral realizada em 23 de juiho de 2020, o resultado
lIquido negativo do exercIcio de 2019 foi integrairnente transferido para resultados transitados.

17. OUTROS FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Esta rubrica tern a seguinte cornposicäo:

2020 2019
Passivo corrente
Financiamentos de curto prazo 4.090.614 4.090.614
Juros a pagar 234.590 234.583

4.325.204 4.325.197

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os financiarnentos formalizados entre a Parvalorern e o
Estado Português destinarn-se ao pagarnento de servico de dIvida. Estes so remunerados a
uma taxa fixa nominal anual, equivalente ao custo de financiarnento da Repüblica fixada na
data de desernbolso. A Sociedade poderá a todo o tempo, solicitar o reembolso antecipado,
total ou parcial da dIvida ficando, no entanto, sujeita ao pagamento dos juros vencidos ate a
data do reernbolso antecipado.

Em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade apresenta urn conjunto de empréstimos concedidos
pela DGTF, cujo reernbolso encontrava-se previsto ser realizado ern 31 de dezernbro de 2020.
Em dezembro de 2020 foi aprovado o diferimento do pagamento do servico de dIvida destes
empréstirnos para 31 de dezernbro de 2021, sem custos adicionais. Neste contexto, a Sociedade
procedeu ao recálculo do custo amortizado destes passivos financeiros, descontando os fluxos
de caixa contratuais modificados a taxa de juro efetiva original do contrato, tendo o respetivo
ajustamento apurado no rnontante de 60.411 rn.euros sido registado por contrapartida da
rubrica “Outras reservas” (Nota 16), atendendo a tratar-se de uma transaço corn o acionista
da Sociedade, na qualidade de proprietário da rnesrna (Nota 2.4. d)).

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade apresenta urn conjunto de ernpréstimos concedidos 7’)
pela DGTF, cujo reembolso encontrava-se previsto ser realizado em 31 de dezembro de 2019.
Em dezernbro de 2019 foi aprovado o diferirnento do pagarnento do servico de dIvida destes
empréstirnos para 31 de dezernbro de 2020, sern custos adicionais. Neste contexto, a Sociedade
procedeu ao recálculo do custo arnortizado destes passivos financeiros, descontando os fluxos ‘E/
de caixa contratuais modificados a taxa de juro efetiva original do contrato tendo o respetivo
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ajustamento apurado no montante de 57.359 m.euros sido registado por contrapartida da
rubrica “Outras reservas” (Nota 16), atendendo a tratar-se de uma transação corn o acionista
da Sociedade, na qualidade de proprietthrio da rnesma (Nota 2.4. d)).

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os prazos residuais destes financiarnentos apresentam
a seguinte estrutura de acordo corn os respetivos pianos de arnortizacão:

2020 2019

De seis meses a urn ano

Juros a pagar e outros

4.090.614 4.090.614
4.090.614 4.090.614

234.590 234.583
4.325.204 4.325.197

18. OUTROS PASSIVOS

Esta rubrica tern a seguinte cornposição:

Diferencas apuradas nas operacöes de crédito:
Na data de aquisicão
Posterior a data de aquisicào

2020 2019

357 364
623 727

981 1.091

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferencas apuradas nas operacöes de crédito
— Na data de aquisição” corresponde a divergências apuradas entre o montante pago pela
Sociedade peia aquisicão das operacäes de crédito e o montante dos contratos adquiridos
registados contabihsticarnente nas dernonstraçöes financeiras da Sociedade a 31 de dezembro
de 2010.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferencas apuradas nas operacöes de crédito
— Posterior a data de aquisicão” corresponde a variacão verificada nas operacOes de crédito
durante o perlodo cornpreendido entre 30 de novembro de 2010, data de referência para a
compra, e 31 de dezembro de 2011, e que não são justificadas por coletas, juros a receber ou
variacOes cambiais. Esta diferença apenas será reconhecida em resuitados aquando do seu
recebimento.

171
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as principais condiçóes destes financiamentos são as
seguintes:

6,dd
Ad m

C
d xl
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d at
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m

ç
R mb

DOTE 20-03-2012 429.579 142.031 429.579 142.031 na. 31-12-2021 500 remunera do
Crinda inregrakoente reembolsada no

DOTE 21-12-2012 317.260 48439 317.268 40.439 n.e. 31-02-2020 NOn rnmoneradn
Dividaintegrahnnentereombolsadana

06FF 23-02-2013 227.270 14.300 227.270 14.300 na. 31-12-2021 Nb remonerado
Diu,dainteyralnrentoreemboloadano

DOTE 22-12-2004 324.674 07.406 324.674 17.406 n.e. 31-12- 2021 Nan nemunera do
Dear/A integralnenteneembolsada no

DOTE 22-02-2015 205.206 5.550 205.206 5.550 na. 31-12-2021 Nloremunerado
Divida untegralnentonoemboloedano

DOTE 17-05-2016 4 394 100 4.394 100 n.a. 30-02-2020 Nan nemunenadn
Dorda intngralnnntereemboloadano

001+ 24-06-2016 4.964 154 4.964 154 na. 31-1 2-2021 NOoremonerado
Dia,da,nteyralnente reembolsada no

DOFF 00-1 1-2016 4.067 01 4.067 01 n.a. 30-02-2021 NOn remonerado
DO/ida integnakrn ente reembotseda no

DOTE 20-12-2016 30 3.666 4.100 313.666 4.100 na. 30-12-2021 Nb remonerado
DM70 integr/ah’n er/to reemboioeda no

DOTE 23-02-2016 6,562 82 6.562 82 no. 31-02-2021 NM rennoneredo
Daoida,Feognab’nonteronmbodadano

DOTE 17-07-2017 0.410 20 0.410 20 n,a. 31-12-2021 000 remunera do
DO/ida integr/aWn er/re reembo[eada no

DOTE 28-12-2017 312.943 424 312.943 424 n.e. 31-12-2021 Nb eemoreradn
Dioidaintegrabrr ente neemboleadaoo

DOTE 27-12-2008 647.531 22 647.531 22 na. 31-1 2-2021 Nan remonerada
Do/ida ,ntngralnnntn neembolsada no

DOTE 12-08-2019 600.000 049 600.000 846 na. 31-12-2021 Nba remanerado
Div.da,ntegrahnrentereembolsadano

DOTE 10-12-2019 604.000 63 604.000 59 na. 31- 02-2021 NOn remonerado
Or//ida integnakn ente reembobeda no
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19. PROVISOES E PERDAS POR IMPARIDADE

o movimento ocorrido nestas rubricas nos exercIcios de 2020 e 2019 foi o seguinte:

Imparidade para ootras contas a receber (Nota 4)

Imparidade para ativos foariceiros ao josto valor atravds dv
outro rendimento integral (Nota 6)

Imparidade Investimentos em subsididrias, empreendimeritos
conjuntos e associadas (Nota 5)

Imparidade para ex€5éncias (Nota 10)

Imparidade para adiantamentos a fornecedores (Nota 11)

ProvisOes pam Outran dscoS e encargos

Reevpresso
Saldo Reforcos Variacao Saldo em

31/12/2018 luidos Cambial Utilvatöes TransferOncias 31/12/2019

Imparidade para outras contas a receber (Nota 4) 2.640.870 (10.593) - (7.075) 36.701 2.659.903

Imparidade para ativos fnanceiros aD Justo valor atravds de - - -

- 100
oatro rend imento integral (Nota 6)

Imparidade Investimentos em subsididrias, empreendimentos
2.853 (1.094) - (439)

conjuntos e associadas (Nota 5)

Imparidade para ex6tPncias (Nota 10) 36.135 3.445 - (22.593) - 16.987

Imparidade para adiantamentos a fornecedores (Nota 11) 66.080 (14.575) - - (36.701) 14.804

Provisöes pam outros iscos e encargos 1.331 (1.314) - - - 17

2.747.369 (24.131) - (30.107) - 2.693.131

Durante o exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreu urna transferência de
imparidade na rubrica “Imparidade para outras contas a receber” decorrente da reaIizaço de
capital da participada BPN Creditus Brash através da incorporacäo da divida do cliente tendo
sido transferida a referida divida e a correspondente imparidade para a rubrica “Imparidade
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas”.

Durante a exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Imparidade para outras
contas a receber” inclui os reforcos de imparidade decorrente de variacóes cambiais de
imparidade registadas em moeda estrangeira.

No exercIcio de 2019, ocorreu uma transferência de imparidade entre a “Imparidade para
adiantamentos a fornecedores” e “Imparidade para outras contas a receber”, no montante de
51.276 m.euros que resulta de uma transição de créditos de urn cliente para a carteira de
créditos da Parvalorem em novembro de 2019.

Conforme referido na Nota 2.3, no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade
adotou corno procedimento a utilizacào da imparidade constituIda para existência em
detrimento da reversào da mesma pelo que para efeitos de comparabilidade corn o exercIcio
anterior procedeu-se a reclassificacào da reversão de irnparidade sobre imóveis da rubrica
“Provisbes e perdas por imparidade” para a rubrica de “Gusto das rnercadorias vendidas e
matérias consumidas” no exercIcio de 2019, no montante de 22.593 rn.euros. Adiconairnente
procedeu-se a reversào da provisäo sobre para encargos corn rescisóes, no rnontante de 1.800
m.euros.

Passivos continpentes

Durante o exercIcio de 2014 a Sociedade foi notificada da instauraçäo de urn processo judicial
por urn conjunto de colaboradores contra a Sociedade, o Banco BIG Português, S.A, e ainda o
Estado Português, no qual é exigida a irnpugnacäo do trespasse dos colaboradores do BPN para
a Sociedade.

0 processo encontra-se atualmente em curso. E entendimento do Conselho de Administração
que, rnesmo num cenário de eventual procedência da acào, näo existiria qualquer rnpacto
financeiro para a Sociedade, na rnedida em que os colaboradores seriarn integrados no atual
Banco BIG. Desta forma a Sociedade nâo registou qualquer provisao para fazer face a perdas
relacionadas com este processo nas dernonstracóes financeiras em 31 de dezembro de 2019.

-
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2020
Saldo em Reforços Variac8o Saldo em

31/12/2019 luidos Cambial Utiluacoes Transferdncias 31/12/2020

2.659.903 (27.348) (5.706) (32.695) (24.509) 2.569.645

100 - - - 100

1.320 2.026 - - 24.509 27.855

16.987 2.038 - (3.100) - 15.925

14.804 35 - - - 14.839

17 (17) - - - -

2.694.932 (23.266) (5.706) (35.795) - 2.628.364

2019

1.320
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20. BENEFICIOS DOS EMPREGADOS

Ate 31 de dezembro de 1997, o Grupo BPN ainda no tinha aderido ao acordo coletivo de
trabaiho para o setor bancário. Por essa razo, ate essa data os seus empregados estavarn
enquadrados no esquema de reformas da Seguranca Social. Durante o ano de 1998, o Grupo
BPN celebrou corn os Sindicatos dos Bancários do Norte, Centro e Sul e llhas e corn o Sindicato
dos Quadros e Técnicos Bancários, Acordos de Adesäo ao acordo coletivo de trabaiho. Esses
acordos previam que 0 Grupo BPN assegurasse as responsabilidades corn pensOes de reforma
por velhice, invalidez e sobrevivência relativamente a totalidade do seu pessoal abrangido pelo
acordo coletivo de trabalho a partir de 31 de dezembro de 1997. Corn o objetivo de cobrir as
responsabilidades corn pensöes de reforma entâo assumidas foi constituIdo o Fundo de Pensóes
do Grupo BPN gerido pela Real Vida Seguros, S.A..

As responsabilidades corn pensóes de reforma por veihice, invalidez e sobrevivência assumidas
pelas subsidiárias do setor financeiro, estavam igualmente cobertas pelo Fundo de Pensóes
acima referido.

Ern 31 de dezembro de 2011, foi publicado o Decreto-Lei n.° 127/2011, que determina a
transmissào das responsabilidades e ativos dos fundos de pensóes de urn conjunto de
instituicöes financeiras para a Segurança Social, tendo, no entanto, o BPN sido excluldo dessa
o b ri gacäo.

Em 10 de fevereiro de 2012, o BPN efetuou a transrnissäo para a Sociedade da parte do
estabelecimento correspondente a denorninada “Direçäo de Meios”, constitulda pelas unidades
dedicadas ao desenvolvimento das atividades acessórias da atividade cornercial bancária da
rede comercial de agências e de empresas, designadamente, atividades de back-office, de
gestäo de recursos humanos, serviços de suporte informático, serviços de contabilidade,
serviços de gesto organizacional, adrninistrativa e financeira, serviços de análise de risco,
serviços de auditoria e inspecäo e serviços de apoio jurIdico, exercidos pelos Gabinetes,
DireçOes e restantes Unidades. Adicionalrnente, corn esta transferência, foi cedida a Sociedade
a posiço contratual nos contratos de trabalho de 646 colaboradores que integravam as areas
acirna descritas, bern como dos contratos de aluguer de viaturas e de arrendamento, bern como
os respetivos benefIcios pós-emprego.

No exercIcio de 2012, o Decreto-Lei n.° 88/2012, de 11 de abril, determinou a integraçäo no
regime geral de seguranca social dos trabalhadores da Sociedade, relativamente as
eventualidades de invalidez, morte e doenca, bern como a extinçào do “Fundo de Pensöes do
Grupo Banco Português de Negócios”, onde se inclula o Fundo de PensOes da Parvalorem,
através da sua integraçào na Caixa Geral de Aposentaçöes (CGA).

Assim, os trabalhadores adrnitidos ate 2 de marco de 2009, ate ento abrangidos pelo ACT do
Setor Bancário, passararn a estar protegidos, tal corno os restantes, pelo regime geral da
segurança social nas eventualidades de doença, invalidez e rnorte. E, por outro lado, rnantêm,
igualmente, a proteço já atualrnente garantida pelo regime geral de seguranca social nas
eventualidades de maternidade, paternidade e adoço, desernprego, doengas profissionais e
velhice.

O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), publicado no Boletirn do Trabalho e Ernprego n° 29, de 8
de agosto de 2016, aplica-se as Instituiçães de Crédito, Sociedades Financeiras e outras
entidades püblicas ou privadas, do sector bancário, que o subscrevam e aos trabalhadores ao
seu serviço filiados nos Sindicatos dos Bancários
Foi celebrado e publicado no BTE n° 29, de 8 de agosto de 2016, o acordo coletivo de trabalho
do setor Bancário, a que a PARVALOREM nào veio a aderir, tendo-se iniciado a negociacäo de
urn acordo de ernpresa, adaptado a realidade da PARVALOREM, em especial a necessidade de
compatibilizar a actualização da tabela salarial com a obrigacäo de reduço de custos
operacionais que impende sobre o Sector Ernpresarial do Estado.

O Acordo de Ernpresa veio a ser celebrado corn os vários Sindicatos, no final de 2020, sem
actualização da tabela salarial, que será revista anualmente em funçäo da evoluçao das normas
aplicáveis ao Sector.

Ate a celebraço do Acordo de Ernpresa, procedeu-se em linha com o disposto no anterior
instrumento de reguIarnentaço coletiva de trabalho.

Neste contexto, os benefIcios que continuam como responsabilidade da Sociedade so os
seguintes

cE ‘
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Encarcios corn Saóde

A assistência médica aos empregados no ativo e pensionistas da Sociedade está a cargo dos
Serviços de Assistência Medico-Social (SAMS) e da Seguranca Social. A contribuiçäo anual da
Sociedade para o SAMS corresponde a 6,5% do total das retribuiçóes efetivas dos trabalhadores
no ativo e pensionistas. Ern 31 de dezernbro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende
a 2.465 m.euros e 2.131 rn.euros, respetivarnente, encontrando-se registada na rubrica
“Outras contas a pagar — Encargos corn outros benefIcios dos ernpregados” (Nota 22).

SubsIdio or morte antes da dade da reforma

A Sociedade assurniu o compromisso de pagar aos seus ernpregados as responsabilidades corn
subsIdio por morte, nos terrnos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho Vertical (ACTV) para
o setor bancerio. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende a 16
rn.euros e 16 rn.euros, respetivamente, encontrando-se registacta na rubrica “Outras contas a
pagar — Encargos corn outros benefIcios dos empregados” (Nota 22).

Prérnio de antiquidade

A Sociedade paga urn prémio a todos os trabalhadores que cornpletern quinze, vinte e cinco e
trinta anos de efetivo servico, nesse ano, de valor igual a urn, dois ou três meses da sua
retribuicão mensal efetiva. Adicionalmente, é pago urn prémio aos trabalhadores que se
encontrem numa situaco de passagern a situacäo de invalidez ou invalidez presumIvel de valor
proporcional àquele de que beneficiariarn se continuassern ao servico ate reunir os pressupostos
do escalão seguinte. Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende a
931 rn.euros e 985 rn.euros, respetivarnente, incluindo encargos patronais, encontrando-se
registada na rubrica “Outras contas a pagar — Encargos corn outros benefIcios dos ernpregados”
(Nota 22).

Nos exercIcios de 2020 e 2019, Os irnpactos corn as responsabilidades acima referidas foram
registados na rubrica “Gastos corn pessoal” (Nota 26), corn excecão dos ganhos e perdas
atuariais que foram registados nurna rubrica de reserva de reavaliação do capital próprio.

Para determinacäo das responsabilidades da Sociedade, corn referência a 31 de dezernbro de
2020 e 2019, foram efetuados estudos atuariais por entidades especializadas.

Ern 31 de dezembro de 2020 e 2019, OS pressupostos e as bases técnicas utilizados forarn as
seguintes:

2020 2019
Método atuarial Project Unit credit Project Unit credit
Tábua da mortalidade TV 88/90 TV 88/90
Tábua da invalidez EVK8O EVK8O
Rota ço de servico 00/c 00/c
Taxa de desconto O,9O% 1,60%
Taxa de crescimento salarial O,000/a 0,000/c
Taxa de crescimento das pensôes l,50°/a l,50%

i

PARVALOREM, S.A, • Sede: Edifiaio Arqoporqoe 7— Ruo Or. Antdrrio Looreiro Borgeo, 007-6’ PRo, Mirofiore, — 1495-131 Aigé, • Cpiti Soc,i: €5000000
Copitci PrOprio: (€4 018 677 607,06). Mtrioiede no Coooervetdrio do Regioto Coroercini de Iisbo corn o odorero drrico de orotricoie e peooo ocietic, 509 522 491

71



PARVALOREM, S.A.

0 movirnento ocorrido nas responsabilidades corn encargos corn saüde, subsIdio por morte e
prémio de antiguidade nos exercIcios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 pode ser
detaihado como segue:

Encargos SubsIdio Prérnio de
corn sai)de par morte antiguidade

Responsabilidades em 31.12.2018 1.904 17 1.076

Movirnentos registados na rubrica “Gastos corn pessoal”
Custo dos servicos correntes 92 1 46
Custo dos juros 39 0 17
Pagamentos de beneficios (5) - (102)
(Ganhos)/perdas atuariais - - (34)
Outros 9 - (17)

134 1 (91)

Movirnentos registados na rubrica Reservas de reavaliaclo”:
(Ganhos)/perdas atuariais 93 (2) -

Responsabilidades em 31.12.2019 2.131 16 985

Movimentos registados na rubrica Gastos corn pessoal” (Nota 26):
Custo dos serviços correntes 92 1 40
Custo dos juros 35 - 12
Pagamentos de beneficios (7) - (92)
(Ganhos)/perdas atuariais - - -

Outros - - (10)
120 1 (50)

Movimentos registados na rubrica “Reservas de reavaliaçlo”:
(Ganhos)/perdas atuariais 213 (1) (4)

Responsabilidsdes em 31.12.2020 2.465 16 931

Os desvios atuariais corn encargos corn saüde, prérnio de antiguidade e subsIdio de rnorte
ocorridos no exercIcio de 2020 e 2019 podem ser explicados como segue:

2020
Encargos SubsIdio Prémlo de

corn saüde por morte antiguidade Total

Alteraçöes dernográficas (40) (1) (77) (118)
Alteraço da taxa de desconto 373 1 33 407
Outros (120) (1) 40 (81)

213 (1) (4) 208

2019
Encargos Subsidio Prémlo de

corn sade por norte antiguidade Total

Alteracfles dernográficas 4 (1) (93) (90)
Outros 89 (1) 59 147

93 (2) (34) 57

Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, a análise de sensibilidade a uma variaco dos principals
pressupostos financeiros reportada aquela data conduziria aos seguintes irnpactos no valor
atual das responsabilidades:

2020
Encargos Subsidio Prdrnio

corn saüde par morte de antiguidade
% valor a0 Valor °k Valor

Alteraco na taxa de desconto:

Acrdscirno de 0,25°/o -5,77% 2322 -1,81% 16 -1,58% 740

Reduço de 0,25% 6,22% 2.618 l,87% 17 1,62% 764

Alteraco da taxa tie crescirnento dos salários:

Acréscimo de 0,25°/a 2,70% 2.531 l,89% 17 1,63%

Alters cäo da taxa de crescimento das pensSes:

Acréscirno tie 0,25% 3,41% 2.549 0,00% 16 0,00°/a 752

P.edução de 0,25% -3,27% 2.384 0,00% 16 0,00% 752
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_______

2019
Encargos Subsidio Prémio
corn saide por rn7rte de antiguidade

0/0 Valor 0/ Valor 0/ Valor

Alteracäo na taxa de desconto:

Acréscirm de 0,25°/s -5,69°/o 2.010 - 1,84°/s 16 - 1,550/0 784

Reduc8o de 0,25% 6,13°/s 2.262 1,90°/o 17 1,59°/o 809

Alteracäo cia taxa de crescirnento dos sa6rios:

Acréscinx de 0,25°/o 2,78% 2.190 1,93°/s 17 1,61°/o 809

Alteracäo da taxa de crescirnento das pensóes:

Acréscimo de 0,25°/o 3,28°/s 2.201 0,00°/o 16 0,000/0 796

Reducão de 0,25% -3,15°/o 2.064 0,00°/o 16 0,00°/s 796

21. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta rubrica corresponde, essencialmente, a montantes
a pagar relativos a servlcos contratados ao BPN Servicos — Servicos Administrativos,
Operacionais e Inforrnáticos, ACE. e a outras despesas relacionadas corn a atividacle corrente
da Sociedade.

22. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica tern a seguinte cornposicão:

2020 2019

Encargos corn énas e subsidio de férias 981 1.040

Encargos corn outros beneficios dos empregados
Encargos corn SAMS (Nota 20) 2.465 2.131
Prérnio de antiguidade (Nota 20) 931 985
SubsIdio de morte antes da reforma (Nota 20) 16 16

Acordo de gestäo - 2.694

Rendas a pagar 928 1.180
Adiantamentos de clientes 521 392

Outros acréscimos de gastos
Honorários 304 251
Caucao comissäo 95 191

Outros 182 134

Outras contas a pagar 2.855 3.990
9.278 13.004

Em 31 de dezernbro de 2019, a rubrica “Acordo de gestão” diz respeito a valores a pagar ao
Banco BIC Português, S.A. no âmbito do acordo de gestão de responsabilidades referente a
operacäo de reprivatizaçäo do Banco Português de Negócios, S.A., celebrado em 31 de agosto
de 2012, entre o Estado Português (através da Direco-Geral do Tesouro e Financas) e a
Parvalorern, S.A..

Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, a rubrica “Adiantamentos de clientes” inclui 450 m.euros
e 263 m.euros, respetivamente, referentes aos adiantarnentos efetuados no ârnbito dos
contratos de promessa de compra e venda de imáveis (Nota 10).

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Rendas a pagar” no montante de 928 m.euros diz
respeito as rencias a pagar dos escritários de Lisboa e Porto, dos estacionamentos e contratos
de leasing, no âmbito da aplicaçao da IFRS 16, conforrne descrito no ponto 2.4 e na nota 3.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o rnontante da rubrica “Outras contas a pagar” refere-se
essencialmente a valores recebidos, para os quais a Sociedade ainda näo obteve informacão
relativamente a contraparte e, por esse motivo, se encontram pendentes de alocação.
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23. ACIONISTAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo desta rubrica ascende a 52.668 m.euros, o qual
corresponde a urn adiantarnento efetuado pelo Estado Português a Sociedade no rnontante
inicial de 111.695 rn.euros, que nâo foi objeto de formalizacâo.

No decorrer do ano de 2020 no se verificou nenhuma alteraçäo.

24. VENDAS F SERVICOS PRESTADOS F CUSTO DAS VENDAS

Estas rubricas tern a seguinte composico:

2019
2020 Reexpresso

Vendas
Imóveis (Nota 10) 4.558 9.466
Prestacào de Serviços - 528

4.558 9.994
Custo das vendas

Imóveis (Nota 10) (3.818) (6.082)

(3.818) (6.082)

25. FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composicào:

2020 2019

Trabaihos especializados 1.526 1.355
Cornisso de cobra nça / Servicing 276 829
Servicos de consultoria 194 149
Honorários 154 251
Conservaçâo e reparagäo 147 237
Comissöes de venda 135 196
Rendas e alugueres 95 348
Comunicacäo 87 61
Avaliacão Imobiliária 86 84
Taxas de justica 48 109
Vigilância e segurança 30 90
Comisso mediacão 23 12
CondomInios 70 80
Outros 1.283 1.308

4.154 5.109

A rubrica “Trabalhos especializados” refere-se essencialmente ao pagarnento de servicos
jurIdicos, honorários de auditores, consultores e contabilidade.

A rubrica “Comissäo de cobranca/ Servicing” refere-se as comissöes pagas a empresas de
gestäo e recuperacao de crédito.

No exercIcio de 2020, a rubrica “Rendas e alugueres” inclui os gastos corn as rendas das
instalaçOes da Sociedade.

No exercIcio de 2020 e 2019, a rubrica “Honorários” inclui os honorários faturados e a faturar
pelo Revisor Oficial de Contas da Sociedade, relativos a revisão legal das contas desse exercicio,
no montante de 119 m.euros e 103 rn.euros, respetivamente, divulgado para efeitos do
cumprimento da alteracão introduzida pelo Decreto-Lei n° 185/2009, de 12 de agosto, ao artigo
66°-A do Código das Sociedades Cornerciais. Corn referência ao exercIcio findo em 31 de
dezembro de 2019, , esta rubrica inclul ainda 15 rn.euros relativos a outros servicos de
fiabilidade prestados pelo Revisor Oficial de Contas na sequência da Circular Série A, N° 1394,
da Direção Geral do Orçarnento.
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Nos exercIcios de 2020 e 2019, a rubrica “Outros” inciui 1.347 m.euros e 842 m.euros,
respetivamente, reiativos a custos imputados pelo BPN Servicos - Servicos Administrativos,
Operacionais e Informáticos, ACE.

26. GASTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019

Rernuneracôes dos orgos sociais 127 148
Remuneraces do pessoal 5.737 6.204
Encargos sobre rernuneracôes 1.653 1.753
Encargos corn outros benefIcios dos ernpregados

Encargos corn SAMS (Nota 20) 120 134
Prérnio de antiguidade (Nota 20) (50) (91)
SubsIdio de morte antes da reforrna (Nota 20) 1 1
Pensôes corn rendas vitailcias (Nota 20) - -

Indernnizagóes contratuais 690 671
Seguros de acidentes no trabaiho e doencas profissionais 29 31
Outros gastos corn o pessoal 72 71

8.379 8.922

Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, a Sociedade dispóe de 143 e 159 colaboradores
(remunerados e nào remunerados), respetivamente, repartidos pelas seguintes categorias
profissionais:

2020 2019

Orgos sociais 8 8
Cargos de direco 17 18
Técnicos, administrativos e outros 118 133

143 159

27, RESULTADOS EM ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVES DE RESULTADOS

Nos exercIcios de 2020 e 2019, esta rubrica respeita a perdas por reducöes de justo valor
associadas as participacöes financeiras registadas ern “Ativos financeiros ao justo valor através
de resultados”.

28. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019

Ganhos corn reavaiiaco carnbiai 40.213 17.269
Ganhos na iiquidaco de créditos 541 4.3 18
Outros 5.447 1.971

46.201 23.558

Nos exercIcios de 2020 e 2019, a rubrica “Ganhos corn reavaliaçäo cambial” diz respeito a
ganhos cambiais obtidos na reavahacäo diana de operacöes de crédito denorninadas em Dólares
dos Estados Unidos e em Reals do Brash.

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Outros”, inciui essencialrnente o reernbolso de irnpostos
pagos no ârnbito da adeso do BPN Servicos, ACE ao Piano Especial de Reduco do
Endividamento do Estado (PERES) no rnontante de 2.151 m.euros e e do reconhecimento do
saido do acordo de gestão no rnontante de 2.694 rn.euros.
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29. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019

Perdas corn reavaliacáo cambial 40.417 16.796
Impostos diretos 393 422
Impostos indiretos 1 116
Crédito abatido ao ativo 3.176 5.306
Outros 956 259

44.943 22.899

A rubrica “Perdas corn reavaiiaçäo cambial” diz respeito a perdas cambiais obtidas na
reavaliação diana de operacöes de crédito denominadas em Dóiares dos Estados Unidos e Reals
do Brasil.

No exercIcio de 2019, a rubrica “Outros” corresponde ao montante hquidado de IVA no âmbito
da adeso do BPN Servicos, ACE ao Piano Especial de Reducao do Endividamento do Estado
(PERES).

No exercIcio de 2020, a rubrica “Outros” corresponde essenciaimente aos encargos corn a
carteira Fenix e a gastos refaturados a Sociedade.

A rubrica “Crédito abatido ao ativo” refere-se a anuiaçöes de dIvida resuitantes de acordos de
reestruturacäo de operacöes de crédito de aiguns chentes.

30. RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe por tipo de produto:

2020 2019
Juros de operacöes de crédito:

Mütuos 4.674 6.128
Contas correntes 295 679
Descobertos bancários 439 655
Locacäes 555 528
Outros 420 280

Juros de depósito a prazo - 2

6.383 8.272

31. GASTOS E PERDAS FINANCEIROS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019
Juros de financiamentos obtidos

Ernpréstimos obrigacionistas - 19.972
Outros financiarnentos obtidos 60.418 62.786

60.418 82.758

ComissOes 8 2.453
Outros 4 -

60.430 85.211
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32. RELATO POR SEGMENTOS

Para cumprimento dos requisitos da Norma IFRS 8, a Sociedade apresenta de seguida as
divulgacOes por segmentos operacionais, de acordo corn a informacão analisada pelos órgos
de gesto:

- Retaiho: compreende a atividade corn particulares e empresários em nome individual.
- Comercial: compreende a atividade corn empresas.
- Outros: compreende todos os segmentos de atividade que não foram contemplados nas

linhas de negócio anteriores.

A distribuicäo dos principais ativos, passivos e rubricas de resultados por segrnentos
operacionais nos exercIcios de 2020 e 2019 é a seguinte:

Total do ativo

Outros linanciamentos obtidos
Outros passivos
Provisdes
Fornecedores
Estado e outros entes pbhcos
Outras contas a pagar
Acionistas

Total do passivo

Total do ativo

Outros financiamentos obtidos
Outros passivos
Provisdes
Fornecedores
Estaclo e outros entes püblicos
Outras contas a pagar
Acio nistas

Total do passivo

2070

Ativos fixos tangiveis e intangiveis
Outras contas a receber
Investimentos em Subsididrias, Empr. Conjuntos e Associadas
Ativos financeiros ao justo valor através de Rendimento Integral
Ativos financeiros so justo valor através de resultados
Ativos ndo correntes detidos para venda
Clientes
Existéncias
Adiantamento a fornecedores
Estado e outros entes péblicos
Outros ativos
Caixa e equivalentes cie caixa

Retalbo Comercial Outros Total

-

- 1.036 1.036
20.555 184.562 1.834 206.951

-
- 17.676 17.676

-

- 5.435 5.435
-

- 13.769 13.769
-

- 143 143
-

- 32.562 32.562
60.153 312 1.531 61.996

-

- 419 419
-

- 709 709
- 52.582 52.582

80.708 184.874 127.696 393.278

-

- 4.325.204 4.325.204
- 981 - 981

-

- 1.075 1.075
-

- 301 301
-

- 9.278 9.278
-

- 52.668 52.668

- 981 4.388.526 4.389.507

2019
Reexpresso

Retalho Comercial Outros Total

-

- 1.362 1.362
30.728 194.221 44 224.993

-

- 3.586 3.586
-

- 13.828 13.828
-

- 258.571 258.571
-

- 40 40
-

- 32.561 32.561
60.197 425 1.315 61.937

-

- 289 289
-

- 720 720
-

- 22.424 22.424

90.925 194.646 334.740 620.311

-

- 4.325.197 4.325.197
- 1.091 - 1.091
-

- 18 18
-

- 825 825
-

- 616 616
-

- 13.004 13.004
-

- 52.668 52.668

- 1.091 4.392.328 4.393.419

Ativos fixos tangiveis e intangiveis
Outras contas a receber
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos não correntes detidos para venda
Investimentos em Subsididrias, Empr. Conjuntos e Associadas
Clientes
Existéncia S

Adiantamento a fornecedores
Estado 0 outros entes pOblicos
Outros ativos
Caixa e equivalentes de caixa
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Vendas e prestação de serviços
Custo clas rnercadorias vendiclas e das materias consumidas
Fomecimentos e serviços externos
Gastos corn o pessoal
ProvisSes e perdas por irnparidade
Resultados em ativos tinanceiros ao justo valor através de resultados
Outros rendimentos e ganhos
Outros custos operacionais

Rendimentos e ganhos financeiros
Gastos e perdas l9nanceiras

Amortizaçdes do exercicio
Imposto sobre o rendimento do exercicio

Resultado liquido do exercicio

Vendas e prestação de serviços

Custo das mercadorias vendidas e das matenas consurnidas
Fomecirnentos e servicos extemos
Gastos corn o pessoal
Provisbes e perdas por irnparidade
Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Outros rendirnentos a ganhos
Outros custos operacionais

Rendimentos e ganhos financeiros
Gastos a perdas financeiras

Amortizaçdes do exercicio
Irnposto sobre o rendirnento do exercicio

Resultado liquido do exercicio

Mercados Geociráficos

2020
Retaiho Comercial Outros Total

-

- 4.558 4.558
-

- (3.818) (3.818)
-

- (4.154) (4.154)
-

- (8.379) (8.379)
8.487 18.825 (4.046) 23.266

-
- 2.214 2.214

149 40.451 5.601 46.201
- (43.367) (1.576) (44.943)

8.636 15.909 (9.600) 14.945

2.814 3.015 554 6.383
-

- (60.430) (60.430)

2.814 3.015 (59.876) (54.047)

2019

(440)
(12)

(39.554)

Reexpresso
Retalho Cornercial Outros Total

-

- 9.994 9.994
-

- (6,082) (6.082)
-

- (5.109) (5.109)
-

- (8.922) (8.922)
3.764 21.404 (1.037) 24,131

-
- (24) (24)

861 20.392 2.305 23.558
(1.570) (20.531) (798) (22.899)

3.055 21.265 (9.673) 14.647

3.047 4.695 530 8.272
-

- (85.211) (85.211)

3.047 4.695 (84.681) (76.939)

(345)
5

(62.632)

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a atividade da Sociedade é desenvolvida exciusivamente
em Portugal,

33. ENTIDADES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, so consideradas entidades relacionadas da Sociedade, o
seu acionista, as suas participadas, a Parups, S.A., a Parparticipadas, SGPS, S.A. e suas filials
e associadas, as outras entidades pertencentes ao Estado Português, nomeadamente a Direcäo
Geral do Tesouro e Financas (DGTF) e os árgàos de gestão da Sociedade.
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as dernonstraçOes financeiras da Sociedade incluem os
seguintes principais saldos e transaçOes corn entidades relacionadas:

Ativos:
Outras contas a receber (Nob 4)
Clientes (Nota 9)
Estado e outroo entes pOblicos (Nota 12)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 14)

Paosivos:
Fo rnecedo reo
Outros financiarnentos obtidos (Nota 17)
Eotado 8 outros entes pOblicos (Nota 12)
Adiantarnentos do Acionistas (Nota 23)

Pro veito 0:

Outros rendirnentoo o ganhoo (Nota 30)

Cuotoo:
Fornocirnentos e oorviçoo externoo (Nota 25)
)lastoo corn posooal (Nota 26)
Gaotoo 8 perdao financeiras (Nota 31)

2020
Outrao entidadoo

Filiaio 0 Orqàoo
DGTF do Estado CGD

aooociadao oociaio
Portugufls

(4.325,204)
(301)

(52.668)
(4.377.872) (301) (4) - -

- - 2 2.177 -

- - 2 2.177 -

- -
- (1.347) -

- - -
- (127)

(60.418) - (1) - -

(60.418) - (1) (1.347) (127)

Ativo 5:

Outrao contao a recober (Nota 4)
Clienteo (Nota 9)
Eotado o outroo ontoo piiblicoo (Nota 12)
Caixa 0 equivalontoo do catsa (Nota 14)

Paooivoo:
Outroo financiarnentoo obtidos (Nota 17)
Eotado a outros enteo pOblicos (Nota 12)
Acioniotao (Nota 23)

Provoitoo:
Outroo rendirnentos a ganhoo (Nota 30)

Cuotoo:
Fornocirnontos o oorviçoo extornoo (Nota 25)
Gastos corn peosoal (Nota 26)
Gaotoo o pordao financeirao (Nota 31)

- 289 - - -

- 20.397 81 10 -

- 20.686 81 5.061 -

(4.325.197)
(618)

(52.668) - - - -

(4.377.865) (618) - - -

-
- 2 - -

-

- 2 - -

- - - (959) -

- - -

- (148)
(59.901) - (25.311) - -

(59.901) - (25.311) (959) (148)

34. DIVULGACOES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Poilticas de gestâo do risco

Risco de Taxa de Juro

o risco de taxa de juro pode ser definido corno o impacto nos resultados e no capital práprio
de urna variaçäo adversa das taxas de juro de mercado. Incorre-se na assunção de risco de
taxa de juro sempre que, no desenvolvimento da atividade, se contratam operacOes corn fluxos
financeiros futuros sensIveis a eventuais variaçOes da taxa de juro.

o desenvolvimento do valor nominal dos instrumentos financeiros corn exposiçâo a risco de
taxa de juro, em funçäo da sua maturidade ou data de refixaçâo em 2020 e 2019, é
apresentado no quadro seguinte:

Ootcosticaccarnantoa oltidsa
Adontamectos do Oc:oniotaa

Eopoa:çlo Liquida

2022

Dabs do RafoaoOo / Datas do MatuOdada

>7 0/as >15-las >3 Meats
> °‘°

>12 Masts
82>s>jeOo

c=lttaa c=3oesesc —GMeses
>3Mct aocotata Total

-
- (4.325.204) - - (4.325.204)

- - - -
. (52.118) (52 655)

- (4.325 204) . . (52.668) (4 377 872)
3.581 711 (4.325.204) 632 21.812 213 390 (4.095.228)

3.700
4

- 419 - - -

- 51.138 114 10 -

- 51.557 114 3.714 -

(4)

2019
Outras ontidados Fillais a OrgIos

DGTF cGD
do Estado asoociadas sociae

5.047

Atoo
Ottuos tinancaros at >ste valoratraoés denesutados
0>5808 >08200 a
Thcoac,oect>2 am Sobse6oas, Eo,posend.o,octoa Conjontos 0 Oosoosdas
Caoaaaqualantea do coos

- - 5.435 5.438
- 3.562 711 - 632 11.682 090.365 206.951

- - - .
- 17.676 17.676

- . . — .

- 52.882 82.582

- 3.581 712 632 11.682 266.050 282.844

PARVAL000M, Os. • Sod,: EdificloAnquipacqo, 7— Roa On. Antdnio Lour,iro Bongos, o°7-6° Piso, MIrallocec— 1405-131 Alges • Capital Social: (50.000,00
Capita) Podptio, €4 018 077 607,00) • Matriculada oa Cons,roatdria do Ongisto corn,ocia( do Lisbos corn o Mdmnro dnico do matnicula ,possoa colotiva 500 122 491

79



PARVALOREM, S.A.

615/os ftanoejs 1>110 oa0r atreols de eeevftados

Caroaeegsooalentes detail!

Outees anoamentoa obbdos
Adantamerstos de Ooionvtes

Eoposiclo ljquida

2019

0414$ de Refeoacão / Data! de ttatvndade

3 $5 061t,l0e
03 Moa

Näoso(e!o::
total

- - - - -
- 3.586 3.586

2.948 5.784 3656 - 2673 - 210132 224993
- - - -

- 22424 22424

2946 5.784 3856 - 2.673 - 236142 251.003

- -
- (4.325.197) - - - (4.325.197)

- - -
- (52668) (52.668)

— -
- (4.325 197) - - (52 668) (4.377.865)

2.548 5.784 3856 (4.325.197) 2.673 - 183.474 (4.126 862)

Risco de Liquidez

o risco de liquidez é o risco de urna instituicäo näo possuir recursos suficientes para financiar
seus ativos ou para honrar os seus compromissos sem incorrer em perdas inaceitáveis.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a liquidez da Sociedade é assegurada na sua totalidade pelo
Estado Português.

Os cash-flows previsionais dos instrumentos financeiros de acordo corn a respetiva maturidade
contratual, apresentam o seguinte detalhe:

Praaos Residua6 Contratuais

AbvO
Outras000tas
Invest!mentos em Subsiddnas, Emp. Con(untOs e Associadas

AtrsOS tiflaflOeirOS 40(1110 valor atrovés de resuftados
CatoaeequilaleflteS dl 04104

OutroS5naoCramentos Obtrdos
Adraotamentos dl Aoiooistas

DiferenrraI

OutraecontaSareceber
em Subsidránas, Enop. Coo(untos e Assoosadts

6toOS frlaore,oe 40 (veto vabr atnavue dl nesoftados
Caboaetqvtoa6otes de 04(00

Outros ilnaociemtrltos Obtrdos
Adrartamentoe de Acorretas

Dderent,aI

Ate 1 MAt
Del MAs d a 0134>9014 De3a MaisdelO

(odetenoioado Total

40 1.633 2.634 2.154 6.126 4.000 190.364 206.951
- - - -

- 17,676 17.676
- - - - -

- 5,435 5.435
52.582 - - - - - - 52.502

52.622 1.633 2.634 2.154 6.126 4,000 213,475 282.644

- (4.325.204) - - - - - (4.325,204)
- - - - -

- (52.668) (52,668)

- (4.325.204) - - ‘ (52.668) (4.377.872)

52,622 (4,323.571) 2.634 2.154 6.026 4.000 060.007 (4.095.228)

2019
Oeeopneeto

Praaas R,sAuals Contnatva6

DC 114613 De 1 P/no Dc 3 Pros a Dc 500054 -lao 4! 10

-

II 15
1 aoo o Aims 5 pros 100005 altos

In etennnado rota

215 10.047 9.716 4432 16,443 1.493 102,247 224 993
- - - . .

- 14,802 14802
- , - . .

- 3.586 3.586
22,424 ‘ - - . - - 22.424

22.639 10.047 9.716 4,432 16.443 1.003 200.635 265.805

(4.325.197) - . - . ‘ (4325.197)
- - . . -

‘ (52668) (52,668)

(4.325,197) - - - - (52.660) (4.377.065)

22,639 (4.315,150) 9.716 6.432 16.043 1.093 147.967 (4.112.060)

Conforme se pode verificar pelo quadro acima, os passivos corn vencimento em 2020 e 2019 so
superiores as disponibilidades da Sociedade. De acordo corn o orcamento para 2021 aprovado pela
Sociedade e submetido a Direço-Geral do Orcamento, o défice de tesouraria será resolvido através
da renovaco de empréstimos adicionais pela DGTF.

Risco de Crédito

Qualidade do risco de crédito dos instrumentos de dIvida

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os investimentos financeiros sujeitos aos requisitos de
irnparidade previstos na IFRS 9, analisados por stage, apresentam a seguinte cornposico:

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Exposicâo bruta Perdas por imparidade Total

Stage 1 -

Stage 2 -

Stage 3 100

100 100

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os ativos financeiros ao custo amortizado sujeitos a imparidade
individual e coletiva, analisados por stage, é apresentada conforme segue:

100
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Outras contas a receber:

3 1/12/2020
Exposiçlo bruta Perdas por iparidade

AnIise individual AnMise coletiva Total Análise individual Análise coletiva Total

Stage 1 873 1.839 2.712 208 150 358
Stage 2 237 - 237 71 - 71
Stage 3 2.605.293 167.284 2.772.577 2.424.088 145.128 2.569.216

2.606.403 169.123 2.775.526 2.424.367 145.278 2,569.645

31/12/2019
Exposiçäo bruta Perdas por imparidade

Análise individual Análise coletiva Total Anlise individual Análise coletiva Total

Stage 1 3.179 2.552 5.731 294 125 419
Stage 2 1.323 69 1.392 337 16 353
Stage 3 2.699.116 177.424 2.876.540 2.509.602 149.529 2.659.131

2.703.618 180.045 2.883.663 2.510.233 149.670 2.659.903

A classificaco dos ativos financeiros por stages tern por base a observaço dos seguintes critérios:

Stage 1: Clientes em situaco regular ou corn atraso no pagamento ate 30 dias;

Stage 2: Clientes corn atraso no pagamento entre 31 e 90 dias; e

Stage 3: Clientes corn atraso no pagamento superior a 90 dias ou que apresentern operacóes
reestruturadas.

Adiantarnentos a fornecedores — Cessão de créditos:

31/12/2020
Exposiço bruta Perdas porimparidade

Análise individual Análise coletiva Total AnMise individual Anlise coletiva Total

Stage 1 - 63.292 63.292 - 3.565 3.565
Stage2 - - - - - -

Stage 3 11.537 646 12.183 10.759 515 11.274
11,537 63.938 75.475 10.759 4.080 14.839

31/12/2019
Exposiçäo bruta Perdas por irnparidade

Análise individual Análise coletiva Total Análise individual Análise coletiva Total

Stage 1 - 61.039 61.039 - 2.634 2.634
Stage2 - - - - - -

Stage 3 11.537 2.850 14.387 10.759 1.411 12.170
11.537 63.889 75.426 10.759 4.045 14.804

No que respeita as operacOes incluldas na rubrica “Adiantamentos a fornecedores — Cessäo de
créditos” sujeitas a análise de imparidade coletiva, atendendo as Iirnitacöes de inforrnacão sobre o
cumprimento do seu piano de reembolso, foi efetuada urna estimativa de imparidade de acordo corn
a natureza das operacöes, assumindo-se que a rnaior parte corresponde a créditos a habitacäo de
colaboradores da Sociedade ou do Banco BIC, S.A. que se presume estarem em situacão regular
(stage 1).

Risco de Mercado

0 risco de rnercado é o risco da existência de perdas decorrentes da variacão adversa de valor de
urn instrumento financeiro corno consequência da variacão de fatores de risco, nomeadamente taxa
de juro, taxa de câmbio, spreads de crédito, precos de acóes e precos de rnercadorias.
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Risco de Taxa de luro — Análise de sensibilidade

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o impacto no justo valor dos instrumentos financeiros sensIveis
a risco de taxa de juro de deslocacöes paralelas na curva das taxas de juro de referência de 25 e
100 basis points (bp), respetivamente, pode ser demonstrado pelos seguintes quadros:

Ativo

Outras contas a receber
Total ativo sensIvel

Passivo

2020
-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

245 61 (61) (245)
245 61 (61) (245)

Outros financiamentos obtidos

Total passivo sensIvel

Total Ganho / Perda

Outras contas a receber
Total ativo sensivel

Pass ivo

Outros financiarontos obtidos

Total passivo sensivel
Total Ganho I Perda

(31.141) (7.785) 7.785 31.141

(31.141) (7.785) 7.785 31.141

(30.896) (7.724) 7.724 30.896

2019
-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

77 19 (19) (77)

77 19 (19) (77)

(31.142) (7.785) 7.785 31.142

(31.142) (7.785) 7.785 31.142

(31.065) (7.766) 7.766 31.065

No quadro seguinte é apresentado o efeito na margem financeira projetada para os exercIcios de
2021 e 2020, de uma deslocaçào paralela das curvas de taxas de juro de 25 e 100 bp que indexam
os instrumentos financeiros sensIveis a variaçOes na taxa de juro:

Projeçäo Margem Financeira - Exercicio do 2021

Proveitos corn juros
Custos corn juros

Margem Financeira

Proveitos corn juros
Custos corn juros

Margem Financeira

Risco Cambial

-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

(34) (9) 9 34

(34) (9) 9 34

Projeçao Margern Financeira - Exerciclo de 2020

-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

(96) (24) 24 96

(96) (24) 24 96

Ativo
Outras contas a receber
Investimentos em Subsididrias, Ernpreendimentos Conjuntos e Associadas
Ativos financeiros ao justo valor através do resultados
Outros ativos financeiros
Caixa a equivalentes do caixa

Passivo
Outros financiamentos obtidos
Fornecedores
Ado n ista S

Outros passivos

Exposição liquida

Dólares
Euros Norte Total

Americanos

206.824 127 206.951
17.676 - 17.676

5.435 - 5.435
13.769 - 13.769
52.582 - 52.582

296.286 127 296.413

(4.325.204) - (4.325.204)
(1.075) - (1.075)

(52.668) - (52.668)
(981) - (981)

(4.379.928) - (4.379.928)
(4.083.642) 127 (4.083.515)

PA9VALOOEM, S.A • Sede Edifiuo Arqoiprqoe 7—Ru, Dr. Aotdnio Loureiro 8orge, o’ 7-6° P60, Mreflores— 1495-131 Aigé • C,pt,i Soi,L €10,000.00
Cepitol Prdprio: (€4 018 677 007,061 • Metriooiedo oe Cooerv,tdrie do RegiDo Coroerriel do Lirbo, roro o odroero do6o do roetricol, e perroe roletive 509 522 491

o risco cambial representa o risco de perdas devido a variacöes adversas nas taxas de câmbio. Nos
exercIcios de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros apresentam o seguinte detalhe por moeda:

2020
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Ativo
Outras contas a receber
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Passivo
Outros financiamentos obtidos
Fo me ce do re s
Acio n ista S

Outros passivos

Exposicâo lIquida

2019

Dólares
Euros Norte Total

Americanos

223676 1.317 224.993

3.586 - 3.586
28.630 - 28.630
22.424 - 22.424

278.316 1.317 279.633

(4.325.197) - (4.325.197)
(823) - (823)

(52.668) - (52.668)
(1.091) - (1.091)

(4.379.779) - (4.379.779)
(4.101.463) 1,317 (4.100.146)

Sempre que possIvel, a Sociedade estimou o justo valor recorrendo a cotacöes em mercados ativos
ou técnicas de valorizacào baseadas em dados de mercado para instrumentos corn caracterIsticas
idénticas ou similares aos instrumentos financeiros por si detidos. Urn mercado é considerado ativo,
e portanto lIquido, quando é acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efetuam
transacöes de forrna regular.

Para os instrurnentos financeiros registados no balanco ao custo amortizado, a Sociedade apura o
respetivo justo valor corn recurso a técnicas de valorizacão. Para estes instrumentos financeiros, o
justo valor é apurado corn base em técnicas de valorizacäo utilizando “inputs” no baseados em
dados observáveis de rnercado (NIvel 3, de acordo corn a classificacão da norma IFRS 13).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor dos ativos e passivos financeiros valorizados ao
custo arnortizado, é o seguinte:

2020

Ativo

Ativo não corrente
Outras contas a receber

Ativo corrente
Adiantamento a fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa

Passivo

Passivo corrente
Outros financiamentos obtidos
Acionistas

Ativo

Ativo não corrente
Outras contas a receber

Ativo corren te
Adiantamento a fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa

Passivo

Passivo corrente
Outros financiamentos obtidos
Acionistas

206.951 219.418

61.996 61.996 -

52.582 52.582 -

321.529 333.996 (12.467)

224.993 235.776

61.937 61.937 -

22.424 22.424 -

309.354 320.137 (10.783)

4.325.197 4.317.185,00 8.012
52.668 52.668 -

4.377.865 4.369.853 8.012

PARVALOREM, l.A. • Sede: Edifio,o Arquiporqoe 7— Roe 0,. Antdoio Looreiro 8o,ges, ,,17-60 Pio, Mireflores — 1495-131 AlgA, • Cepitel SocieI:€50.000,00
Cepitei PrAprio: €4 018 677 607,061 • Met,ir.olede ,,e ConservetA,ie do Regito Co,oe,cieI de Lisboe roe, o ,,de,,,o ,ir,i,o de o-,etriroi, pe,soo roletios 509 522 491

Justo valor

valorde Justo
Diferenca

Balanço Valor

(12.467)

4.325.204 4.317.185 8.019
52.668 52.668 -

4.377.872 4.369.853 8.019

2019
valor de Justo

Diferenca
Balanco Valor

(10.783)
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No âmbito do preenchimento dos quadros acima, foram utilizados os seguintes pressupostos:

“Outras contas a receber”: para as operacöes que se encontram em situacào regular, o justo
valor foi apurado atendendo aos fluxos de caixa contratuais previstos atualizados de acordo
corn a taxa de juro da operaco acrescida de urn spread de risco (corn excecão das operacOes
de crédito as Sociedades Parups S.A. e Parparticipadas SGPS, S.A. em que Vol considerado o
valor nominal do crédito em virtude de ser risco Estado Português) e para as restantes
operacOes foi considerado 0 seu valor lIquido de imparidade que corresponde a melhor
estimativa do valor recuperável por via de execuco dos colaterais associados a estas
operacóes;

• “Adiantamento a fornecedores”: face a informacâo disponIvel sobre os créditos geridos pelo
Banco BIC Português, S.A., a Sociedade considerou o valor contabiKstico como o seu justo
valor;

• “Caixa e equivalentes de caixa” e “Acionistas”: dado tratar-se de aplicacöes a vista, a Sociedade
considera que o valor contabilIstico é uma aproximacäo razoável do seu justo valor;

• “Outros financiamentos”: considerando as condiçóes que se aplicam presentemente as
operaçOes de financiamento concedidas pela DGTF, o cálculo do justo valor destes empréstimos
em 2020 e 2019 foi efetuado considerando a taxa que teria sido aplicada a Parvalorem, caso
tivessem sido concedidos novos empréstimos, no final de 2020 e 2019, respetivarnente.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a forma de apuramento do justo valor dos instrumentos
financeiros, valorizados ao justo valor, pode ser resumida como se segue:

2020
Ativos financeiros ao justo valor

Tipo de CotacSes em Técnicas de valorização baseados em:

instrumentos mercado ativo Dados de mercado Dutros
financeiros (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) Total

Ativo:
Ativos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 5.435 5.435
-

- 5.435 5.435

2019
Ativos financeiros ao justo valor

Tipo de CotaçOes em Técnicas de valoraçdo baseados em:

instrumentos mercado ativo Dados de mercado Outros
financeiros (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) Total

Ativo:
Ativos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 3.586 3.586

-
- 3.586 3.586

Para efeitos de apresentacão nesta Nota, os instrumentos financeiros sâo classificados de acordo
corn a seguinte hierarquia, conforme previsto na norma IFRS 13:

• NIvel 1 — Cotacöes em mercado ativo

Esta categoria inclui instrurnentos financeiros cotados em Bolsas de Valores.

• NIvel 2 — Técnicas de valorizaco baseadas em dados de mercado

Neste nIvel säo considerados os instrumentos financeiros valorizados por recurso a técnicas de
valorizacão baseadas em dados de mercado para instrurnentos corn caracterIsticas idênticas
ou similares aos instrumentos financeiros detidos pela Sociedade ou em rnodelos internos que
utilizam rnaioritariamente dados observáveis no mercado (corno por exemplo curvas de taxas
dejuro ou taxas de câmbio). Este nivel inclui ainda os instrumentos financeiros valorizados por
recurso a precos de compra de terceiros (bids indicativos), baseados em dados observáveis no
me rca do.

• NIvel 3 — Técnicas de valorizaco utilizando principalmente inputs näo baseados em dados
observáveis em mercado.

Os ativos e passivos financeiros säo classificados no nIvel 3 caso se entenda que uma proporco
significativa do seu valor de balanco resulta de inputs não observéveis em mercado,

PARVA1.OREM, S.A. • Sede Eddico Arquiporque 7— Ru, Or Arrtdnio i.ooreiro Borger, n’ 7-6’ P40, Mir,fioreu— 1495-131 Alger • C,pitoi So4i: (50.000,00
Copitol Prdprio: €4 016 677 607,061 • M,triuoiede no Conrervotóri, do Rogisto Corrrercjoi do Lirbo, noro 0 ndroero Snico de rotriculo e pesroo coletivo 509 522 491

84



PARVALOREM, S.A.

nomeadarnente: (i) obrigacbes e instrumentos financeiros derivados que são valorizados corn
recurso a modelos internos, não existindo no mercado urn consenso geralmente aceite sobre
os parârnetros a utilizar; (ii) obrigacöes valorizadas através de bids indicativos divulgados por
terceiros, baseados ern modelos teóricos; e (iii) fundos de investirnento irnobiliário fechados
e/ou corn reduzida Iiquidez.

Para os instrurnentos financeiros registados no balanco ao justo valor, o rnovirnento ocorrido entre
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 nos ativos financeiros classificados no NIvel 3
apresenta o seguinte detaihe:

Variagles de justo valor
Outros

Variaçdes de justo valor
Outros

Ativos financeiros
ao justo valor através

de ‘‘“s

Ativos financoiros
ao justo valor através de
outro

A fusão, por incorporacão, da PARUPS e da PARPARTICIPADAS na PARVALOREM, cujo pedido
tinha sido entregue pelas sociedades ern 2020, foi autorizada pela Tutela ern abril de 2021.
Prevê-se a efetivacão da incorporacão da PARUPS no terceiro trimestre de 2021. A incorporacão
da PARPARTICIPADAS ficará a aguardar a venda das respetivas participacOes sociais.

PARVALOREM, 5.6.. Sede: Edifinin A,qujp,,que 7- Ru, Dr. Antdnfo Lourei,o 8orge n’ 7-6’ P40, Mirufloren— 1495-131 Algd, • Cupitul Son4l: 658.000,00
Cupit,l Prdprio: 64 018 677 607,061 • M,t,inuI,d, n Conse,u,tdri, do Registo Co,nerci,I de Lisbo, corn o nd,ne,o Anico de rn.utricul, e pesso, coletin, 509 522 491

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2019

Impacto de roclassiflcagOo de transiçlo - IFRS 9

Valor de balanco liquido em 31 do dezembro do 2020

Saldo inicial em 31 de dozombro do 2018

. ,., Total

3.586 - 3,586

1.849 - 1.849

5.435 - 5.435

Ativos financeiros Ativos financeiros
ao Justo valor através ao Justo valor através do

do resultados outro rendimento integral Total

3.610 - 3.610

(25) - (25)
1 - 1

3.586 - 3.586Valor do balanco liquido em 31 do dezombro do 2019

35. EVENTOS SUBSEQUENTES
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4. DEM0N5TRAcOE5 FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

PARVALOREM, S A • Sede EthAcio Arq prqe 7— R Dr Antonio looreiro 8orge, 007 6 P60, MrofIoren — 1495-131 Algés • Copitol Sor6L €5000000
Copitol PrOprio: (€4 018 077 007,00) • Motrinolode rro Conervot6rio do RegOto Cornerciol do Linboo corn o n4rnero Orion de rnotriculo e pesson coletion 509 022 491
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4.1 Balanços Consolidados

RM.A.

Q5MQNSTRACOES COI4SOUDADAS DA PQSICAQ PINANCEIRA

EM 31 DL DEZEMERD DL 2020 E EM 2019

(Montantes eopmssos em olihares de Euros)

vIt7fl 7010

flrrn
Ativos laos tangivois
Ativos intangiaois
Outras cantos a receber
Ativos financeiros 05 lasts valor atravds do satro rendiments intei
Ativos Snancoiros as josto valor atravds de resoltados
Ativos sos corrontes deLdos para vonda

Ativo corrente
Clientes
Eoistéecas
Adiantaments a fornecedores
Estado € outros estes pdbicos
Outros ativos
Caioa € equivalences de coma

Atrao Provisles, imparidade
Notas brats € denreciaCles

4 1.976
4 13.911

2.772.896
100

1.431
13.769

_2 012.069

(4.979) 999 1.301
(13.871) 37 63

(2.569.645) 203.211 221.293
(100) - -

- 1.435 3.566
- 13 769 13.828

(2.588.5991 223.491 240.071

9 3.063 - 3.083 3.327
10 06.374 (17.172) 38.802 32.161
11 76.835 114.039) 61.996 61.937
13 429 - 429 310
14 766 - 766 3.996
14 72.963 - 72963 45.646

210.450 132.4111 178.039 147.777

3.022.539 (2.621.010) 401.530 387.848

Interesses 90€ tOo contra lam
Total as Capitol Prdpno

Paosrs3 sOs corrente
18 Dutrss passr4ss
19 Proosdes

17 Dutrss financiamentos obtidos
21 Fornecedores
12 Estado € outros entes pdblicss
22 Dutras cantos a pagar

Diferimentos
23 Adiantamentos do Accionistas

Total do Passrao
Total do Possws € Capital Prdpris

50 50
(356) (147)

150.302 89.891
(4.106.832) (4.044.200)

(823) -

(39.427) (62.632)
(3.997.086) (4.017 038)

(25) 29
(3.997.111) (4.017.009)

981 1.091
6.710 5945
7.691 7.036

D Aneos faa porte integrante destes balanços.

0 CONTOEtUSTA CERTtFtCADO CDNStLHD 06 AOMtNtSTeAçAO

PA1VAIDIEM. IA. • lode hdifinv Arquiparque 7—nsa Or. Antonio i.oureiro loign. a5 7 En Piso, iratlares— 1495-131 A10€s • capital Social 130.000,05
Capital Proprin: 010 677 607.061 • Matriculada na Conseroatoria do Engioto Comercial do Lisboa como nsniero units 0€ inatricola e pnoooa coletiva 109022491

4r’

ATtOD
Atins

lioudo

S
6
7
8

Ativo
ocodo Notas CAPITAL PROPRIO I PASSIVO

a
15 Capital social
16 Roservas
16 Dutras rosorvas
16 Resultodos transitados
16 Diforonças do transposiçOo
16 Rosultods ds 090rcicio / porisdo

2020 2019

Total do Atino

4.321.204 4.325.197
3.141 3.088

327 671
9.606 13 005

- 3.192
52.668 52.668

4.390.950 4.397.821
4.398.641 4.404.857

401.530 387.848
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4.2 Demonstracöes dos Resultados Consolidados

PARVALOREM. S.A.

DEMONSTRACAO CONSOUDADA DE RESULTADOS POR NATUREZAS

PARA OS EXCERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Notas 2020 2019

Vendas e serviços prestados 24 6.777 9.994
Custo das mercadorias vertdidas e des materias consumidas 24 (3.818) (6.082)
Fornecimentos e serviços externos 25 (4.160) (5.278)
Gastos corn o pessoal 26 (8.379) (8.922)
ProvisSes e perdas por imparidade 19 23.484 24.362
Resultados ern ativos financeiros ao justo valor através de resultados 27 2.214 (24)
Outros rendimentos e ganhos 28 49.108 24.014
Outros custos operacionais 29 (50.052) (23.354)

15.174 14.710

Rendimentos e ganhos financeiros 30 6.383 8.272
Gastos e perdas hnanceiras 31 (60.531) (85.272)

(54.148) (77.000)
Amortizacoes do exercIcto 4 (441) (347)
Resultado antes de impostos (39.415) (62.637)

Imposto sobre o rendimento do exercicio 12 (12) 5

Resuftado lIquido do exercicio (39.427) (62.632)

Nimero rnédio de accSes ordinárias emitidas 10.000 10.000
Resultado por acgäo (milhares de euros) (3,94) (6,26)

0 Ariexo faz parte integrante destas demonstracSes.

0 CONTABIUSTA CERTIFICADO 0 CONSELHO DO ADMINISTRACAO

c

PARVALOREM, 5,6 • Sede Edifirio Arqoiporque 7— 600 Dr. AntAnin looreiro Borges, n0 7,60 Pm, M,rfIore — 1495’131 Alger • Copitol SorioL 650.000,00
Copitel Prdprio’ 164 018 677 607,061 • Motricolodo no Corrrervotorio do RegiOn Conrerciol de Lirboo OOrOO ndnrero union de ,notricolo e pessoo uoiet,vo 509 522491
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4.3 Demonstracöes das Alteracöes no Capital Próprio Consolidado

PARVALOREM, S.A.

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Aplicacâo do resultado de 2018
Moditicaç8o de passivos financeiros
Ajustamentos gastos exercIcios anteriores
Rendimento liquido do periodo

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Aplicac8o do resultado de 2019
RealizacOes de Capital
Modificacäo de passivos financeiros (Nota 17)
Ajustamentos gastos exercicios anteriores
Rendimento liquido do periodo
Outras alteracöes reconhecidas no Capital Próprio

DEMONSTRACAO CONSOLIDADA DAS ALTERACOES NO CAPITAL PROPRIO

PARA OS EXERC(CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em milhares de euros)

(113.885)

(161)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 50 - (356) 150.302 (4.106.832) (823) (25) (39.427) (3.997.llJ_

0 CONTABILISTA CERTIFICADO

PARVAIOREM, IA.. Sede: Ed1iAoArquprqoe 7 —So, Or. Antonio Lourerro Borget, o4 7 6° Puo, M,,,llc,reu— 1495131 Algeu • Capitul Social: (500(000
Cap1aI Pràprio: 1(4 013 677 607,061 • MaIr olada no Conrernatoria do Regitto Conrercal do Litboa corn o nüroero inco de n trCca e pen000 coletva 509 522 491

0 CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Capital Reservas de Reserves Outras Resultados Diferencas de Interesses que Resultado do Capital
social reavaliação atuarials reservas transitados transposicão nb controlam do exercicio Próprio

50 (56) 32.532 (3.930.154) - 29 (113.885) (4.011.484)

- - - - -
- 113.885 -

- -

- 57.359 - - - - 57.359
- - - - - -

- (161)
-

- (91) - - - - (62.632) (62.723)

50 - (147) 89.891 (4.044.200) - 29 (62.632) (4.017.009)

- - -
- (62.632) - - 62.632 -

- - - 60.411 - - 60.411

-

- (209) - - - (39.427) (39.636)
- - - -

- (823) (54) - (877)

}LL
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4.4 Demonstraçöes dos Resultados e do outro Rendimento Integral Consolidados

PARVALOREM. S.A.

DEMONSTRACOES DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

PAPA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Resultado Liquido do Exercicio

Itens que não seräo reclassificados para a demonstracäo de resultados

Desvios atuarials e financeiros relativos a pensOes
Perdas atuarlais

Resultado liquido do exerciclo

Notas 2020 2019

(39.427) (62.632)

20 (209) (91)
(209) (91)

(39.636) (62.723)

0 Anexo faz parte Integrante destas demonstraçOes.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

L S

O CONSEU-)O DE ADMINISTRACAO

c

- PARVALOREM, 5.0.. Sede: EdifirioArq6prqe 7— Ruo Dr. Aotdrdo I.ooroiro Borge, n0 7-6° P6, MrofIoreo— 1495-131 Atge • Copito Sociol: €5000000
Copitol Prdprio (€401867760706). Motricolodo no Cooservotdrio do Regioto CoreerciI de 5kbo coro n roiroero de6n de nrotrirolo e pertoo coletivo 509 522 491
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4.5 Demonstraçôes dos Fluxos de Caixa Consolidados

PAR VALOREM, SA.

OEMDNSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXAPARAOS

EXERCICIOS FINDOS EM3I DE DEZEIvURO DE 2020 E 2019

(rvntantes expressos em mi)hares de euros)

2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimento de clientes 36.843
Pagamentos a fornecedores (3.768)
Pagamentos ao pessoal (8.108)
Outros recebimentos I (pagamentos) relativos a atividade operacional 1.193

Resultados operaclonais antes das arteracoes nos ativos e passivos operacionais 26.1 60

2019

54014
(5.477)
(9.240)

(514)
38.783

(Pagamento) / recebimento do imposto sobre 0 rendimento

Caixa liquida das atividades operacionais 26.160
1.409

40.192

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangiveis
Juros e proveitos similares
Investimentos financeiros
Outros ativos

Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangiveis
Ativos fixos intangiveis
Invesbmentos tinanceiros
Outros ativos

Caixa liquida das atividades do investimento

8
606

4.569
38

5.22100

(9)
(22)

(31)
5.190

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 22
22

1.704.000
1.704.000

Pagarnentos respeitantes a:
Outros financiamentos obtidos (Nota 17)
Emprestimos obrigacionistas (Nota 16)
Juros de empréstimos obrigacionistas
Juros de papel comercial
Juros de outros financiamentos
Outros gastos similares (comissOes e garantlas)

Caixa liquida das atividades do financiamento

Aumento? (Diminuicao) liquido(a( de caixa e seus equivalentes
Efeito de diferencas de cámbio
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exerciclo
Caixa e seus equivalentes no tim do exercicio

O CONTABILISTA CEI911FICADO

L_ LV

(2) (1.100.000)
- (64.3.662)

(20.209)
(5.100)

(51)
(2.161)

(1.771.183)
(67.183)

NSELHO DE

-

PARVALOREM, S.A • Sede Eddco Aq prqoe 7— Ro Dr Antdoo Loreiro SergeI, riO 7-6° Pioo, Mirefioreri — 1495-131 AIgd • Cp4ei SeieL (50OLO,C0
CpiteI Prdprir, (64018677607,06). Met-eIede rio Conrier tone do Registo Cornerniel de Linbo corn o noroero dnicode triooie e peorse ooletioe 509 522 491

12
391

21.692

22.095,00

(64)
(22)

(20.031)
(755)

(20.872)
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5. ANEXO AS DEM0N5TRAcOEs FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
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1. NOTA INTRODUTORIA

A Parvalorem, S.A. (“Sociedade” Cu “Parvalorem”) foi constitulda através de escritura püblica
celebrada em 16 de setembro de 2010, tendo iniciado a sua atividade em 2 de novembro de
2010. A Sociedade tem como atividade principal a prestação de servicos de consultoria,
aquisiço de tItulos Cu de créditos e respetiva gestäo de bens pertencentes a Sociedade,
prestaçäo de serviços administrativos, de aprovisionamento, operacionais e inforrnáticos. Em
agosto de 2012, a Sociedade passou a ter, adicionalmente, como objeto social, a aquisiçâo de
imóveis para revenda no âmbito destas atividades.

Em dezembro de 2010, a Sociedade adquiriu ao Banco Portugués de Negócios, S.A. (BPN),
entidade atualmente designada por Banco BIC Português, S.A., ao Banco Efisa, S.A. e a BPN
Crédito — IFIC, S.A., urn conjunto de ativos que se encontravarn nos seus balancos em 30 de
novernbro de 2010, pelo seu valor nominal.

No exercIcio de 2011, no âmbito do processo de reprivatizaço do BPN, foi aprovada pelo
Despacho n.° 825/11 — SETF de 3 de junho, a aquisiçäo pelo Estado Português, através da
Direçäo Geral do Tesouro e Finanças, da totalidade das acöes representativas do capital social
da Parvalorem, operaçäo que se concretizou em fevereiro de 2012, Corn a aprovacäo deste
despacho, a Parvalorem passou, a partir do exercIcio de 2011, a integrar o Setor Institucional
das Administraçöes Püblicas, nos termos do código do Sisterna Europeu de Contas Nacionais e
Regionais.

Em 9 de dezembro de 2011 foi assinado entre os acionistas do Banco BIC Português, S.A. e o
Estado Português urn Acordo Quadro relativo a aquisiçäo da totalidade do capital social do BPN,
operacäo que se concretizou em 30 de marco de 2012. Decorrente do processo de
reprivatizaço do BPN, a Sociedade adquiriu em 29 de marco de 2012, urn conjunto de ativos
a esta entidade.

A Sociedade é a empresa-mäe de urn conjunto de entidades descritas na Nota 3 (“Grupo”).

As dernonstraçöes financeiras em 31 de dezernbro de 2020 foram aprovadas para emissâo pelo
Conseiho de Administraco em 04 de junho de 2021, mas estão ainda pendentes de aprovaçäo
pela Assembleia Geral. No entanto, o Conselho de Administraçào admite que as rnesmas
venharn a ser aprovadas sem alteraçöes significativas.

2. BASES DE APRESENTACAO E POLITICAS CONTABILISTICAS

2.1. Bases de aoresentacäo

As demonstraçbes financeiras em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operaçôes, corn base nos livros e registos contabilIsticos
da Sociedade preparados e rnantidos de acordo com os princIpios consagrados nas
Norrnas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”), tal como adotadas pela Uniäo
Europeia. As IAS/IFRS incluem as normas contabilIsticas emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) e as interpretaçöes ernitidas pelo International
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), e pelos respetivos órgos
antecessores.

2.2. Adoão de novas Normas (IAS/IFRS’) ou revisão de Norrnas iá emitidas

0 Grupo utilizou as Norrnas e Interpretaçöes emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e pelo International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) que so relevantes para as suas operaçóes e efetivas a 31 de
dezembro de 2020, descte que aprovadas pela União Europeia.
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Normas, interijretacöes, emendas e revisöes gue entraram em vigor no exercIclo

Ate a data de aprovaçäo destas demonstraçOes financeiras, foram aprovadas (“endorsed”)
pela Uniäo Europeia as seguintes normas contabilisticas, interpretacöes, emendas e
revisOes, corn aplicação obrigatária ao exercIcio iniciado em 1 de janeiro de 2020:

Aplicdvel na Uniäo Europeia
non exercic:on iniciadon em

Norma / lnterpretação Os apdn

Emendan a referêncian a tntrutura 01-jan-20 Correnponde a emendas em divernae norman (IFRS 2, IFRS 3,
Conceptual nan Norman IERS IFRS 6, IERS 14, lAS 1, lAS 8, lAS 34, lAS 37, lAS 38, IFRIC

12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC 32) em relaçâo a
referêncian 6 Entratara Conceptual revinta em marco de 2018.
A Entratura Conceptual revinta inclui definiçOen revintan de am
ativo e de am pannivo e novan orientaçOen nobre mennoração,
desreconhecimento, aprenentação e divalgação.

Emeoda a lAS 1 e lAS 8 — Definiçâo de 01-jan-20 Corresponde a emendan para clariticar a dehniçSo de material
material na lAS 1. A definiçSo de material na lAS 8 panna a remeter

para a lAS 1. A emenda altera a definiçâo de material em
outran norman para garantir connintência. A informaçãa A
material ne pela nsa ominnäo, dintorçSo ou ocaltaçäo neja
razoavelmente enperado qne influencie as decinden don
atilizadoren primArion dan demanntraçden financeiran tendo
por base an demonntraçden financeiran.

IFRS 3 - oefiniçdo de negdcio 01-jan-20 Correnponde a emendan a definiçäo de negOcio, preteedendo
clarificar a identificaçAo de aqainição de negácio as de
aqainiçAo de am grapo de ativon. A definiçAa revinta clarifica
ainda a definiçAa de output de am negdcio como
fornecedimenta de hens oa nerviçon a clienten. An alteraçden
incluem enemplon para identificaçSo de aqniniçâo de am
neaOcio

Emendan a IFRS 9, lAS 29 e lEgS 7: 01-jan-20 Correnponde a emeedan an norman IFRS 9, lAS 39 a IFRS 7
Reforma dan tanan de jam benchmark - relacionadan cam a projeto de reforma daa tanan de jara
Fane 1 benchmark (coehecida coma “16CR reform”), no nentida de

diminair a impacta patencial da alteraçSa de tanan de jara de
referAncia na relata financeira, nameadamente na
cantabilidade de cabertara.

IFRS 16 - Bonificaçden de rendan 01-jan-20 Enta alteraçSa intradaz am enpediente prAtica para on
relacianadan cam a Canid-19 lacatArian (man nãa para an lacadaren), qae an inenta de

avaliar ne an banificaçdea atribaidan pelan lacadaren no Ambita
da COVID -19, e eeclanivamente entan banificaçdea, qnalificam
coma madificaçden An lacaçden.

Não foram produzidos efeitos significativos nas dernonstraçOes financeiras do Grupo no
exercIcio findo em 31 de dezernbro de 2020, decorrente da adoção das normas,
interpretacöes, emendas e revisöes acima referidas.

Normas, interpretacöes, emendas e revisdes oue irão entrar em vigor em exercIcios
futuros

As seguintes normas contabilIsticas e interpretacOes, corn aplicação obrigatória em
exercIcios económicos futuros, foram, ate a data de aprovacão destas demonstraçOes
financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia:

Apl:cAvel na Unilo
Earapeia nan enercician

Norma / lntemaretacdo iniciadan em an aadn

Emendan a IFRS 9, lAS 39, IFRS 7, IFRS 4 01-jan-21 Entan emendan ninam renpander aan efeitan no relata
e IFRS 16 - Refarma dan tanan de jara financeira da nnbntitaigSa dan aatain tanan de jara de
benchmark - Fane 2 referAncia par tanan de jars alternativan, prenenda am

tratamenta cantabilintica qae permite a repartiçSa denfanada
dan alteraçden de valor dan inntrnmentan financeiran as dan
cantratan de lacaçSa, mitiganda a impacta nabre lacran au
perdan e evitanda canaeqnêncian as nivel da cantabilidade de
cabertara.

Emenda A IFRS 4 - EntennIa da inençâa 01-jan-23 Enta emenda ama entender a data de inençSa de adaçãa da
temparAria de aplicaçda da lEgS 9 - IFRS 9 - lnntramentan financeiran de 1 de janeira de 2021
Inntramenton Financeiran para 1 de janeira de 2023, alinhanda-ne, annim, cam a data a

partir da qnal ne tarna aplicAnel a dagAa da IFRS 17 - Cantrata
de negara.

Estas normas, apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adotadas
pelo Grupo no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, em virtude de a sua aplicação
não ser ainda obrigatória. Em resultado da aplicacão das normas acima referidas, não são
expectáveis impactos significativos nas demonstraçOes financeiras.
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Normas, interpretacOes, emendas e revisOes ainda näo adotadas pela Uniào Europeia

As seguintes normas contabilIsticas e interpretaçöes foram emitidas pelo IASB e não se
encontram ainda aprovadas (“endorsed”) pela Uniäo Europeia:

Aplicdval na Unido
Europeia nos exorcicios

inicrados em as 1061

01-jan-23
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Norma / Intorprotaçdo

TFRS 17 - Controtos de soguros Esto norma estaboloco para Os contratos de soguros dontro
do sea Imbito de aplicaçdo, as principios para o sea
roconhocimonto, monsuraçdo, oprosentoçlo 0 divulgaçlo. Esto
norma subsUtu) a norma IFRS 4 - Contratos de soguros.

Emondas a IERS 10 o lAS 28 - Vondo ou 01-jan-16 Estas omondas visam clarrfrcar ama rnconsrstdncio detetada
contribuiçlo do ativos ontro am invostidor entre as roquisitos da lAS 28 e da IFRS 10, sondo objotivo da
o a ssa associada ou omproondimento sua implomontaçlo quo, nsma transaqlo qae onvolva uma
conjunto associada ou omproondimonto conjunto, a eatonslo do

roconhocimonto do qanho ou perda originados depende do
facto de os ativos transacionados corrospoedorom, 06 nao, a
nogdcios o dosto modo dofinom que dave ocorror am
reconhocimonto de ganho ou de ama porda no 000 totalidodo
quando ama transaçdo onvolvo um ativo idontificado como
nogdcio, ou ama perda ou ganho parcial quando edo onvolvo
ativos quo eâo sb idontificado coma nogócios.

Emonda lAS 1 01-jan-23 Esta emenda visa osclarocor quo a classificaçbo de passivos
coma corrostos ou plo corrontos deve sor foita com base non
diroitos oarstontos no final do poriodo de rolato financoiro, edo
so tratasdo de oapoctativas rolacronadas com o drroito de
diferir a liqaidaçdo de um passivo e, ainda, qua a liquidacdo
corrosponda 1 estindo de um passivo atravds de
transferdscia de dinhoiro, instrumoptos de capcal, ostros
atiaos ou serviços pora ama contraparte.

IERS 3 (AlteratOos) — “Concoetraçbes de at 01-jan-22 As altoratdos roalizadas 00 toxto da norma comproondom: (i)

Correçdo da mençdo ofotsada a ostrutura conceptual aplicIvel,
a qua) ainda referendava a versbo emitida em 1888, em
dotrimento do mail recente (emitida em 2018); (3) Introduçdo
de ama clarificaçdo rolotivamento ao tratamosto de passivos
adquiridos em resultado de ama concentraçbo de atividades
emprosariais, a qua) deve ser efetaada a luz do lAS 37 e IERIC
21, qsando ostos são enquadrbvors so seu dmbrto de
oplicoçbo; (ii) Explicitoçdo no costa do normo quo am
odquirente ado deve reconhocer ativos contingentes
odquiridos em rosultodo do umo concostraçbo do atividados
omprosariois.

lAS 16 (Altoracbes) — “Ativos fixos tangivoi 01-jan-22 As altoraçdos roolizadas 00 toxto do normo clarlfrcom quo edo
podom sor doduzidos 00 casIo do aqursrçdo quaisquor
provoitos obtidos cam a utilizaçdo do otivo old a suo
restololdo dofinitiva no local em qao ird oporor do ocordo cam
as condiçdos doheidos polo gestbo paro 0 lou U5o protondido.
A ontidodo roconhoco as rondimostos obtidos do vondo do
lois produtos e Os custos do suo produçdo dirotomonto em
rosultados.

lAS 37 (Altoraçdos) — “Provisdos, possivos 01-jan-22
contingontos o otivos contingontos” As altoroçbos roalizodas 00 toxto do normo ospocificam 0

onquodromonto dos custos ologivoo pora a clossificaçdo do
am coetroto como onoroso. Dovom sor coosidorados poro
oslo oforto todos os custos quo possom ser drrotamonto
afotos ao cumprimoeto dos obrigoçOos controtuols, podondo
ostos ossumir noturozo incremental (coma par oxomplo boos,
oquipomontos ou hosorbrios) ou modionto outros tipos do
olocaçdo dosdo quo cloromonto idoetihcbvois (como par
oxomplo custos do amortizaçbo do oquipamonto utilizodo no
cumprimonto dos roforidos obrigacdos).

Ciclo anual do molhorias dos normas 01-jan-22 Bolos molhorios onvolvom o clorihcacbo do olguns aspotos
intornocronors do roloto freancorro (2018 - rolocionados tom a r) IERS 1 - pormito quo pa adoçbo dos ifrs
2020) polo primoiro voz p0550 monsuror diforonços do tronsposrçbo

ocumulados tom base nos voloros contobilisticos dos
domosstroçdes frnoncoiros consolidodos do suo omprosa-mdo,
do acordo cam a data do transiçdo do omproso-mle poro as
IFRS; I) IFRS S - Esta melhorro clorrflca quo no dmbrto dos
testes do dosroconhocimosto ofotuados 005 possivos
renegociodos, dove-so dotorminor o valor liquido ontro
honorbrios pogos 0 honorbrios rocobidos cossidorondo
aposos os honorbrios pogos ou rocobidos ontro o mutubrlo 0
0 finoncrodor, incluindo honorbrios paqos Os rocobidos, par
quolquor umo dos ontrdodos em nomo do ostra; ii) IERS 16 -

A molhoria introduzido corrospondo I oltoroçbo do osomplo
rlustrotivo 13 quo ocomponho a IERS 16, do forma a oliminor
ama incossistbscio no tratomopto contobilistico do incontrvos
otribuidos polo locodor 00 locotbrro; iv) lAS 41 - Esta molhorlo
olimina o roqsisrto do eaclusdo dos huxos do coixo fiscois, da
mensuroçbo do )usto valor dos atrvos biolOgicos, ossogurondo
a consistbncio com Os prrncipios do IERS 13 — ‘Justo valor’
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Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela Uniào Europeia e, como tal,
näo foram aplicadas pelo Grupo no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020.
Relativarnente a estas normas e interpretacöes, emitidas pelo IASB mas ainda nâo
aprovadas (“endorsed”) pela Uniäo Europeia, no se estima que da futura adocão das
mesmas decorram impactos significativos para as demonstracöes financeiras anexas.

2.3. Comarabilidade da informacão

Os montantes apresentados nas demonstracães financeiras da Sociedade relativas ao
perlodo findo em 31 de dezembro de 2020 não são comparáveis corn o perIodo anterior
urna vez que as participacOes detidas no BPN Cayman Limited e BPN - Servicos
Administrativos Operacionais E Informáticos, ACE, anteriormente classificadas na rubrica
“Ativos nao correntes detidos para venda”, deixaram de satisfazer os critérios dos
parágrafos 7 e 8 da IFRS 5 tendo em 2020 sido reclassificadas para a rubrica de
“Investimentos em subsidiárias, Emp. Conjuntos e Associadas” mensurado ao custo de
aquisicão deduzido de imparidade quando aplicável. Adicionalmente, procedeu-se a
reversão da provisão para encargos corn rescisöes de contratos de trabaiho e a alteração
do procedimento de utilizacão das imparidade para existências na alienacão dos irnóveis,
conforrne critérlo adotado no exercIcio de 2020.

2.4. PrInciios de consolidacão

As demonstracöes financeiras consolidadas incluem as contas da Parvalorem e das suas
subsidiárias (Grupo Parvalorem) (Nota 3),

De acordo corn os requisitos da IFRS 10, a Sociedade considera que exerce controlo
quando se encontre exposta ou detenha direitos sobre os retornos variáveis gerados por
uma determinada entidade e possa, através da aplicacão do poder que detém e da
capacidade de orientar as suas atividades relevantes, apoderar-se dos mesmos (poder
de facto).

A consolidacão das contas das subsidiárias que integram o Grupo foi efetuada pelo
método integral. As transacöes e os saldos significativos entre as empresas objeto de
consolidacão foram eliminados. Adicionalmente, quando aplicável, são efetuados
ajustamentos de consolidacão de forma a assegurar a consistência na aplicacão dos
princIpios contabilIsticos do Grupo.

o valor correspondente a participacão de terceiros nas subsidirias é apresentado na
rubrica “Interesses que não controlam”, do capital próprio.

o lucro consolidado resulta da agregacão dos resultados lIquidos da Sociedade e das
subsidiárias na proporção da respetiva participacão efetiva, após os ajustamentos de
consolidação, designadamente a elirninação de dividendos recebidos e mais e menos
valias geradas em transacöes entre empresas incluIdas no perImetro de consolidacão,
quando aplicável.

2.5. Concentracöes de atividades erniresariais e “Goodwill”

As aquisicöes de subsidiárias são registadas pelo método da compra. 0 custo de
aquisicão corresponde ao justo valor agregado dos ativos entregues e passivos incorridos
ou assumidos em contrapartida da obtencão do controlo sobre a entidade adquirida,
acrescido de custos incorridos diretamente atribulveis a operacão. Na data de aquisicão,
que corresponde ao momento em que o Grupo obtém o controlo sobre a filial, os ativos,
passivos e passivos contingentes identificáveis que reünam os requisitos para
reconhecimento previstos na Norma IFRS 3 - “Concentracöes de atividades
ernpresariais” são registados pelo respetivo justo valor.

O ‘goodwill” corresponde a diferenca positiva, na data de aquisicão, entre o custo de
aquisicão de uma filial e a percentagem efetiva adquirida pelo Grupo no justo valor dos
respetivos ativos, passivos e passivos contingentes identificéveis, 0 “goodwill” é
registado como urn ativo e não é sujeito a amortizacão,

No caso de transacöes efetuadas após a obtencão de controlo pelo Grupo, o diferencial
entre o custo de aquisicão das acöes adicionais e o valor correspondente de ativos e
passivos da entidade adquirida é registado diretamente em reservas.
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O “goodwill”, se negativo, é considerado como rendimento na data de aquisicão após
reconfirmacão do justo valor dos ativos, passivos e contingentes identificveis.

2.6. PrincIDios contabilIsticos

Os princIpios contabilIsticos mais significativos utilizados na preparacão das
demonstracöes financeiras foram os seguintes:

a) Especializacão de exercIcios

O Grupo regista os proveitos e custos de acordo corn o princIpio contabilIstico da
especialização de exercIcios, sendo reconhecidos a medida que são gerados,
independentemente do mornento do seu recebimento ou pagamento.

b) Ativos fixos tangIveis e intangIveis

Os ativos fixos tangiveis e ativos intangIveis utilizados pelo Grupo para o
desenvolvimento da sua atividade são contabilisticarnente relevados pelo custo de
aquisição (incluindo custos diretarnente atribulveis) deduzido das arnortizacöes e
perdas de imparidade acumuladas.

c) Outras contas a receber e adiantamentos a fornecedores

As rubricas “Outras contas a receber” e “Adiantarnentos a fornecedores” incluem
as operacOes de crédito adquiridas ao BPN, ao Banco Efisa, S.A. e a BPN Crédito -

IFIC, S.A. (Nota 5).

d) Instrumentos financeiros (IFRS 9)

i) Ativos financeiros

A classificacão e mensuracão dos ativos financeiros depende dos resultados da
análise das caracterIsticas dos fluxos de caixa contratuais (teste SPPI), para
concluir se os mesmos correspondem unicamente a pagamentos de capital e
juros sobre o capital ern dIvida e do enquadramento nos respetivos modelos
de negócio do Grupo.

No momento do seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros podem ser
classificados nas seguintes categorias

• ativos financeiros pelo custo amortizado;
• ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral;

ou
• ativos financeiros ao justo valor através de resultados.

A classificacão dos ativos financeiros é efetuada tendo em conta os seguintes
aspetos:

• o modelo de negócio que o Grupo definiu para a gestão do ativo financeiro;
e

• as caracterIsticas dos fluxos contratuais do ativo financeiro.

Avaliacão se os fluxos de caixa contratuais correspondem somente ao
recebimento de capital e luros (SPPI — Solely Payments of Principal and
Interest)

Na avaliacão se os fluxos de caixa contratuais se referem somente ao
recebimento de capital e juros, o Grupo considerou os termos contratuais
originais do ativo financeiro.

Para efeitos desta avaliacão, considera-se capital como o justo valor do ativo
financeiro no momento do reconhecimento inicial. 0 juro corresponde a
rernuneracão pelo efeito temporal do dinheiro, do risco de crédito associado
ao montante em dIvida durante urn determinado perlodo de tempo, de outros
riscos e custos básicos da concessão de crédito, bern como uma margem de
I u cro.
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Avaliacão do modelo de negócio

o Grupo determina o modelo de negócio tendo em consideracão a forma
os grupos de ativos financeiros são geridos em conjunto para atingir um
objetivo de negócio especIfico. Esta avaliacão requer julgamento, na medida
em que têm de ser considerados, entre outros, os seguintes aspetos: (i) a
forma como o desempenho dos ativos é avaliada; e (ii) os riscos que afetam
O desempenho dos ativos e a forma corno esses riscos são geridos.

• Ativos financeiros ao custo arnortizado:

Urn ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
custo amortizado” se cumprir cumulativamente corn as seguintes
condicOes:

o 0 ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo é o
de deter ativos financeiros corn o fim de recoiher os respetivos fluxos
de caixa contratuais; e

o Os termos contratuais dão origern a fluxos de caixa em datas
especIficas que correspondem apenas a pagamentos de capital e juro
sobre o montante de capital em dIvida (SPPI).

Esta categoria inclui as rubricas de outras contas a receber,
adiantamentos a fornecedores e outros ativos financeiros.

Reconhecimento in/c/al e mensuracão subsequente

Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente
pelo seu justo valor, acrescidos dos custos de transacão e são
posteriorrnente mensurados ao custo amortizado. Adicionalmente, estão
sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial ao apuramento de perdas
por irnparidade para perdas esperadas, as quais são registadas por
contrapartida de resultados.

Os ativos financeiros classificados nesta categoria são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado,

• Ativos financeiros ao lusto valor através de outro rendirnento integral:

Urn ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
justo valor através de outro rendimento integral” se cumprir
cumulativarnente corn as seguintes condicöes:

o 0 ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo é o
de recolher fluxos de caixa contratuais e a venda de ativos
financeiros; e

o Os termos contratuais dão origem a fluxos de caixa em datas
especIficas que correspondem apenas a pagarnentos de capital e
juro sobre o montante de capital em dIvida (SPPI).

Adicionalmente, o Grupo pode optar, de forma irrevogável no rnomento
do reconhecimento inicial, por classificar urn instrurnento de capital na
categoria de “Ativos financeiros ao justo valor através de outro
rendimento integral”, desde que o rnesrno não seja detido para
negociacão. Esta opcão é exercida nurna base casuIstica, investirnento a
investimento e esté apenas disponIvel para os instrurnentos financeiros
que se enquadrarn no ârnbito da definição de instrumentos de capital
prevista nas disposicOes da IFRS 9 e lAS 32.

Esta categoria inclul os instrurnentos de dIvida detidos pelo Grupo
classificados na rubrica de “Ativos financeiros ao justo valor através de
outro rendirnento integral”.

Reconhecimento in/c/al e mensuracão subsequente 7

PARVALOREM, V.A. • Sede Edificio Arqoiporqoe 7— Ruo D,. Antd,do Lourei,o Borge, eO 7-6’ Pdo, Mj,ofIore— 1495-131 AIgd • Copito Sodol: €5000000

Copitol Prdpoo: (64 018 677 607,06( • Matooolod , Conserootdrio do Regioto Co,oerciol de Lj,boo core o rrdrrrero 3,000 de rootricolo e perroe coletioc 509 522 491

98



PARVALOREM, S.A.

Os instrurnentos de dIvida ao justo valor através de outro rendimento
integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos
custos de transacão, e subsequenternente mensurados ao justo valor. As
variacöes no justo valor destes ativos financeiros são registadas por
contrapartida de outro rendimento integral e, no mornento da sua
alienacão, os respetivos ganhos ou perdas acurnuladas em outro
rendimento integral são reclassificados para resultados.

Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor
através de outro rendimento integral são reconhecidos em “Outros
rendimentos e ganhos”, tendo por base o método da taxa efetiva.

Os instrumentos de dIvida ao justo valor através de outro rendirnento
integral estão sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial, ao
apuramento de perdas por imparidade para perdas esperadas. As perdas
de imparidade estimadas são reconhecidas em resultados, na rubrica
“Imparidade para investimentos financeiros”, por contrapartida da
rubrica de outro rendimento integral, e não reduzem a quantia
escriturada do ativo financeiro no balanco.

Os instrurnentos de capital ao justo valor através de outro rendimento
integral são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos
custos de transacão, e subsequenternente são mensurados ao justo valor.
As variacöes no justo valor destes ativos financeiros são registadas por
contrapartida de outro rendirnento integral.

Os dividendos de instrumentos de capital são reconhecidos em resultados
quando for atribuIdo o direito do Grupo ao seu recebimento em “Outros
rendimentos e ganhos”.

Não são reconhecidas perdas de imparidade para instrumentos de capital
ao justo valor através de outro rendirnento integral, sendo os respetivos
ganhos ou perdas acumuladas registadas em variacöes de justo valor
transferidos para resultados transitados no momento do seu
desreconhecimento.

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados:

Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao
justo valor através de resultados” quando não é elegIvel para ser
mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro
rendimento integral, atendendo ao modelo de negócio definido pelo
Grupo para a sua gestão ou as caracterIsticas dos seus fluxos de caixa
contratuais.

Adicionalmente, o Grupo pode optar por designar urn ativo financeiro ao
justo valor através de resultados, de forma irrevogével e no momento do
reconhecimento inicial, ainda que este cumpra os critérios para ser
rnensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro
rendimento integral, se tal eliminar ou reduzir significativamente uma
incoerência na mensuracão ou no reconhecirnento (accounting
mismatch), que de outra forma resultaria da mensuracão de ativos ou
passivos ou do reconhecimento de ganhos e perdas sobre os mesmos em
diferentes bases.

A categoria “ativos financeiros ao justo valor através de resultados”
encontra-se segregada pelas seguintes sub-rubricas:

o Ativos financeiros detidos para negociacão

Os ativos financeiros classificados nesta rubrica são adquiridos corn o
objetivo de gerar valias no curto prazo ou enquadram-se na definicão
de instrurnento financeiro derivado.

o Ativos financeiros não detidos para negociacão obrigatoriamente ao
justo valor através de resultados

__ _________ ___
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Os ativos financeiros classificados nesta rubrica correspondem aos
instrumentos de capital, que não se classifiquem como detidos para
negociacão e instrumentos de dIvida cujos fluxos de caixa contratuais
não representam somente o reembolso de capital e juros sobre o
capital em dIvida.

Reconhecimento inicial e mensuracão subsequente

Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados são
reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, corn os custos ou proveitos
associados as transacâes reconhecidos em resultaclos no momento inicial.
As variaçOes subsequentes no justo valor destes ativos financeiros, bern
como os ganhos ou perdas geradas no momento da sua alienacão são
reconhecidas em resultados.

Os dividendos de instrumentos de capital são reconhecidos em resultados
quando for atribuIdo o direito do Grupo ao seu recebimento em “Outros
rendimentos e ganhos”

Justo valor

Conforme acima referido, os investirnentos registados na categoria de
“Ativos financeiros ao justo valor através de resultados” e “Ativos
financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral” são
valorizados pelo justo valor.

O justo valor de urn instrumento financeiro corresponde ao montante pelo
qual urn ativo ou passivo financeiro pode ser vendido ou liquidado entre
partes independentes, informadas e interessadas na concretizacão da
transacão em condicöes normais de mercado,

O justo valor de investimentos financeiros é deterrninado corn base em:

- Cotacão de fecho na data de balanco, para instrumentos
transacionados em mercados ativos;

- Precos (bid prices) difundidos por meios de difusão de informacão
financeira, nomeadamente a Bloomberg e a Reuters incluindo precos
de mercado disponIveis em transacóes recentes;

- Precos (bid prices) indicativos divulgados por terceiros, baseados em
modelos teóricos; e

- Valor patrimonial das unidades de participacão divulgado pela
respetiva sociedade gestora.

ii) Imaridade

A imparidade constitulda para as rubricas “Outras contas a receber” e
“Adiantamentos a fornecedores” é apurada da seguinte forma:

• Análise individual de todos os devedores corn responsabilidades
superiores a 250 m.euros — 0 Grupo efetua uma análise especIfica corn
recurso a fichas e questionários de imparidade preenchidos pelas areas
responsáveis pelo acompanharnento dos créditos, tendo por base urna
metodologia de anthlise interna, a qual considera entre outros aspetos os
colaterais das operaçöes.

• Para o universo dos devedores não sujeitos a análise individual, foi
efetuada análise coletiva de crédito, atendendo ao cumprimento do piano
de reembolso definido e existência de reestruturaçöes de contratos.

Adicionalrnente, conforme referido acima, o Grupo determina perdas por
imparidade para instrumentos de dIvida mensurados ao justo valor através de
outro rendimento integral e ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado.
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As perdas de imparidade dos instrurnentos de dIvida que estão mensurados
ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidas por
contrapartida da reserva de justo valor, pelo que o seu reconhecimento não
reduz o valor de balanco dos ativos financeiros.

o Grupo determina as perdas por imparidade para cada operacão em funcão
da deterioracão do risco de crédito observada desde o momento do seu
reconhecirnento inicial. Neste contexto, as operacöes são classificadas, de
acordo com o seu nIvel de risco de crédito, num dos seguintes stages:

- Stage 1: são classificadas neste stage as operacóes para as quais não se
verifica urn aumento significativo do risco de crédito desde o seu
reconhecimento inicial. As perdas por imparidade associadas a estas
operacöes correspondern as perdas de crédito esperadas que resultern de
eventos de incumprimento que poderão ocorrer no prazo de 12 rneses
após a data de reporte.

- Stage 2: são classificadas neste stage as operacöes para as quais se
verifica urn aumento significativo do risco de crédito desde o seu
reconhecirnento inicial, mas que não se encontram em situacão de
imparidade. As perdas por irnparidade associadas a estas operacöes
correspondem as perdas de crédito esperadas que resultem de eventos
de default que poderão ocorrer ao longo do perlodo de vida residual
esperado das operacOes (perdas de crédito esperadas “lifetime”).

- Stage 3: são classificadas neste stage todas as operacOes que se
encontrem em situacão de imparidade. As perdas por imparidade
associadas a estas operacöes correspondem a perdas de crédito
esperadas “lifetime”.

Aumento sign/ficativo do risco de créd/to

A avaliacão do aumento significativo do risco de crédito desde o momento do
reconhecimento inicial tem por base urn conjunto de informacão qualitativa e
quantitativa (nomeadamente, nümero de dias de atraso no pagamento e
existência de reestruturacóes) relativamente aos devedores e emitentes dos
ativos financeiros.

iii) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialrnente pelo seu justo valor,
acrescidos dos custos de transacão, e subsequentemente são mensurados ao
custo amortizado. Os juros são reconhecidos em resultados corn base no
método da taxa efetiva.

Desreconhecimento e mod/f/ca cão de passivos flnanceiros

o Grupo procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes
são cancelados ou extintos.

o Grupo considera que uma rnodificacão nos termos contratuais do passivo
financeiro resulta no seu desreconhecimento e no subsequente
reconhecimento de urn novo passivo financeiro quando esta corresponda a
urna modificacão substancial dos termos do passivo financeiro original. São
considerados termos substancialmente diferentes se o valor atual descontado
dos fluxos de caixa de acordo corn os novos terrnos, incluindo quaisquer
comissöes pagas lIquidas de quaisquer comissães recebidas e descontadas
usando a taxa de juro efetiva original, divergir, ern pelo rnenos 10%, do valor
atual descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo financeiro original.

Para as rnodificacöes nos passivos financeiros, que não resultem no seu
desreconhecimento, o Grupo procede ao recélculo do custo arnortizado do
passivo financeiro modificado descontando os fluxos de caixa contratuais
rnodificados a taxa de juro efetiva original do contrato.
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0 ajustarnento ao custo arnortizado do passivo financeiro é reconhecido em
resultados como ganho ou perda corn referência a data da modificacão. Caso
se tratem de transacOes corn o acionista do Grupo, na qualidade de
proprietário da mesma, o referido ajustamento ao custo amortizado do passivo
financeiro é reconhecido diretamente em capital próprio, na rubrica de “Outras
reservas”.

e) Valorizacão de instrumentos financeiros derivados

Ao abrigo da Norma IFRS 9, os ativos ou passivos financeiros derivados, exceto se
forem designados instrumentos de cobertura, são registados pelo justo valor por
contrapartida de resultados nas rubricas “Rendirnentos e ganhos financeiros” e
“Gastos e perdas financeiras”.

f) Ativos não correntes detidos para venda

Urn ativo não corrente deverá ser classificado como detido para venda se o valor
de balanco vier a ser recuperado principalmente através de uma transacão de
venda e não através do seu uso continuado. Os seguintes critérios deverão ser
satisfeitos:

• 0 ativo estar disponIvel para venda imediata na sua condicão atual; e

• Existir uma elevada probabilidade de ocorrência da venda.

A venda deverá ser concretizada:

• Regra geral, ate ao prazo de urn ano após a classificacão corno ativo detido
para venda; e

• Este prazo pode ser estendido caso ocorram acontecimentos ou circunstâncias
fora do controlo da entidade (por exemplo, alteracöes aprovadas por entidades
reguladoras do mercado) e haja compromisso por parte desta relativamente
ao piano de realizacão da venda.

A mensuracão de urn ativo não corrente deveré ser realizada pelo rnenor entre a
sua quantia registada e o justo valor deduzido dos custos a incorrer na venda.

Em 31 de dezembro de 2020 é cornposta por participaçöes no capital de empresas.

O Conselho de Administracao do Grupo mantém a intencão de realizar estes ativos
no curto prazo.

g) Existências

As existências encontram-se valorizadas ao menor do custo de aquisicão ou valor
realizável IIquido. 0 valor realizável lIquido corresponde ao valor de venda
estimado corn base em avaliacöes elaboradas por peritos externos.

h) Caixa e equivalentes de caixa

Os montantes incluldos na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem
aos valores de caixa, depósitos bancérios e depásitos a prazo e outras aplicacöes
de tesouraria vencIveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteracão
de valor é insignificante.

i) BenefIcios de ernpregados

As responsabilidades corn benefIcios dos empregados são reconhecidas de acordo
corn os princIpios estabelecidos pela Norma lAS 19 — BenefIcios dos Trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 88/2012, de 11 de abril, deterrninou a integracão no regime geral
de seguranca social, relativarnente as eventualidades de invalidez, morte e doenca,
dos trabalhadores da Parvalorem, bern como a extincão do “Fundo de Pensöes do
Grupo Banco Português de Negócios” através da sua integracão na Caixa Geral de
Aposentacöes (CGA).

—1,
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Assim, os trabaihadores que, tendo sido admitidos ate 2 de marco de 2009, ate
então abrangidos pelo ACT do Setor Bancário, passaram a estar protegidos, tal
como os restantes, pelo regime geral da segurança social nas eventualidades de
doenca, invalidez e morte. E, por outro ado, mantêm, igualmente, a proteção já
atualmente garantida pelo regime geral de segurança social nas eventualidades de
maternidade, paternidade e adoção, desemprego, doenças profissionais e velhice.

Os principals benefIcios concedidos pelo Grupo incluem os encargos corn saide e
outros benefIcios de longo prazo:

iii) Encargos corn saüde

A assistência médica aos empregados no ativo e pensionistas da Parvalorem
está a cargo do Serviço de Assistência Medico-Social (SAMS) e da segurança
social. As contribuiçöes obrigatárias para o SAMS, a cargo da Parvalorem,
correspondem a 6,5% do total das retribuiçóes efetivas dos trabalhadores no
ativo, incluindo, entre outras, o subsIdio de Férias e o subsIdio de Natal.

iv) Outros benefIcios de longo orazo

0 Grupo tern ainda outras responsabilidades por benefIcios de longo prazo
concedidos a trabalhadores, incluindo responsabilidades corn prémios de
antiguidade e subsIdio por morte antes da idade normal de reforma.

As responsabilidades corn estes benefIcios são determinadas corn base em
avaliaçOes atuariais.

j) Provisöes e passivos contingentes

Uma provisão é constitulda quando existe uma obrigação presente (legal ou
construtiva) resultante de eventos passados relativamente a qual seja provável o
futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado corn fiabilidade. 0
montante da provisão corresponde a meihor estirnativa do valor a desembolsar
para liquidar a responsabilidade na data do balanço.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de urn passivo
contingente. Os passivos contingentes são apenas objeto de divulgação, a menos
que a possibilidade da sua concretizacão seja remota.

k) Reconhecimento de juros

Os juros são em geral reconhecidos linearmente ao longo do perlodo das
operaçOes. Contudo, dadas as caraterIsticas da carteira de “Outras contas a
receber”, o Grupo não reconhece em regra os respetivos juros face a inexistência
de expetativa real quanto ao seu recebimento, pelo que são reconhecidos numa
base de caixa. Desta forma, os juros registados na rubrica “Rendimentos e ganhos
financeiros — juros de operacöes de crédito” respeitam a juros efetivamente
recebidos.

I) Conversão de saldos e transacöes em moeda estrangeira

As contas individuais de cada entidade do Grupo incluIdas na consolidação são
preparadas de acordo corn a divisa utilizada no espaco económico em que opera -

denominada ‘moeda funcional’. Nas contas consolidadas, os resultados e posicão
financeira de cada entidade são expressos em Euros, a moeda funcional do Grupo.

Na preparação das demonstraçöes financeiras individuals da Sociedade e das filiais,
as transaçöes em moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio
indicativas na data em que foram realizadas.

Em cada data de balanço, os ativos e passivos monetários denominados em moeda
estrangeira são convertidos para a moeda funcional de cada entidade com base na
taxa de câmbio em vigor. Os ativos não monetérios que sejarn valorizados ao justo
valor são convertidos corn base na taxa de câmbio em vigor na data da ültima
valorização. Os ativos não monetérios registados ao custo histórico, incluindo ativos
tangIveis e intangIveis, permanecem registados ao câmbio original.
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As diferencas de câmbio apuradas na conversão cambial são refletidas em
resultados do exercIcio, com excecão das originadas por instrumentos financeiros
não monetários registados ao justo valor, tal corno açöes classificadas como ativos
financeiros disponIveis para venda, que são registadas numa rubrica especIfica de
capital próprio ate a sua alienacão.

Conversão cambial de dernonstracöes financeiras de entidades estrangeiras

Nas contas consolidadas, os ativos e passivos de entidades com moeda funcional
distinta do euro são convertidos a taxa de cârnbio de fecho, enquanto os proveitos
e custos são convertidos a taxa media do perlodo. As diferencas resultantes da
conversão cambial, de acordo corn este método, são registadas na rubrica “Outras
reservas, do capital práprio, sendo o respetivo saldo transferido para resultados
no mornento da alienacão ou da perda de controlo das respetivas filiais.

m) Locacöes

o Grupo reconhece para todas as locaçOes, corn excecão das locacöes corn urn
perlodo inferior a 12 rneses ou locacöes que incidam sobre ativos de valor unitário
reduzido (inferior a 5.000 euros):

urn ativo sob direito de uso, inicialrnente mensurado ao custo, tendo em conta o
Net Present Value (NPV) do passivo da locacão, acrescido de pagarnentos efetuados
(fixos e/ou variáveis) deduzidos de incentivos a locacão recebidos, penalidades por
término (se razoavelmente certas), bern como eventuals estimativas de custo a
serern suportadas pelo locatário corn o desmantelarnento e remocão do ativo
subjacente e/ou corn a restauracão do local onde este está localizado.
Subsequenternente é mensurado de acordo corn o rnodelo do custo (sujeito a
depreciacöes/amortizacOes de acordo corn o prazo de locacão de cada contrato e a
testes de imparidade);

urn passivo da Iocacão, registado nicialmente pelo valor presente dos fluxos de
caixa futuros da locacão (NPV), o que inclui:
pagarnentos fixos, deduzidos os incentivos a locacão a receber;
pagamentos de locacão variáveis que dependarn de urn Indice ou taxa, mensurados
inicialmente utilizando o Indice ou a taxa a data de inicio do contrato;
as quantias que deverão ser pagas pelo locatário a tItulo de garantias de valor
residual;
o preco do exercIcio de urna opcão de compra, se o Iocatário estiver razoavelmente
certo de exercer essa opcão;
pagamentos de sancöes por rescisão da locacão, se o prazo da locacão refletir o
exercIcio de uma opcão de rescisão da locacão pelo locatário.

Dado que não é possIvel deterrninar corn fiabilidade a taxa de juro rnplIcita na
locacão (parágrafo 26 da IFRS 16), Os pagarnentos da locacão são descontados
segundo a taxa de juro que seria aplicável, caso o Grupo se financiasse junto da
Direcão Geral do Tesouro e Financas em 31 de dezernbro de 2020 (Nota 17).

Esta norma irnplica as seguintes contabilizacöes no exercIcio na demonstracão dos
resultados do Grupo:

• registo em juros e gastos sirnilares suportados do gasto de juros relativo
aos passivos de locacão;

• registo em arnortizacöes do custo de depreciacão dos ativos sob direito de
uso.

• registo em fornecirnentos e servicos externos dos montantes relativos a
contratos de locacão de curto prazo e contratos de locacão de ativos de
baixo valor; e

• e ainda as seguintes contabilizaçOes no balanco do Grupo:

• registo em Ativos fixos tangIveis, pelo reconhecirnento dos ativos sob
direito de uso; e
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registo em outros passivos — rendas a pagar pelo valor dos passivos de
locacäo reconhecidos,

Os ativos sob direito de uso so depreciados/amortizados desde a data de entrada
em vigor do contrato da locacäo ate ao fim da vida ótil do ativo subjacente, ou ate
ao final do prazo da locacäo, caso este seja anterior. Se a locacâo transferir a
propriedade do ativo subjacente, ou se o custo do ativo sob direito de uso refletir
o facto de o Grupo ir exercer uma opço de compra, o ativo sob direito de uso dever
ser depreciado/amortizado desde a data de entrada em vigor do contrato da locaco
ate ao fim da vida ütil do ativo subjacente. A depreciaco/amortizaco comeca na
data de entrada em vigor da locacão.

Assim, o Grupo reconhece corno ativos sob direito de uso o contrato de
arrendamento do imável Arquiparque VII, do Imável Torre clas Antas, de alguns
lugares de estacionamento e de viaturas. Todos os contratos foram assinados
durante o ano de 2019, tendo sido prorrogado o prazo relativo ao imável Torre das
Antas durante o ano de 2020.

n) Impostos sobre lucros

o total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos
correntes e os impostos diferidos (quando aplicável).

o imposto corrente é calculado corn base no resultado fiscal do exercIcio, o qual
difere do resultado contabilIstico devido a ajustarnentos ao lucro tributável
resultantes de gastos ou rendirnentos nào relevantes para efeitos fiscais, ou que
apenas seräo considerados noutros perlodos.

Imjostos diferidos

Os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em
perlodos futuros resultantes de diferenças ternporárias dedutIveis ou tributáveis
entre o valor de balanco dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na
determinacäo do Iucro tributável.

Os passivos por impostos diferidos säo registados para todas as diferencas
ternporárias tributáveis, enquanto que os impostos diferidos ativos sá so
reconhecidos ate ao montante em que seja provãvel a existência de lucros
tributáveis futuros que permitam a utilizaco das correspondentes diferencas
tributárias dedutIveis ou de reporte de prejuIzos fiscais.

Os impostos diferidos so calculados corn base nas taxas de imposto que se
antecipa estarem em vigor a data da reverso das diferenças temporárias, as quais
correspondem as taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de
balanco.

Os irnpostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) sào refletidos nos
resultados do exercIcio, exceto nos casos em que as transacOes que os originaram
tenham sido refletidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da
reavaliacào de ativos financeiros disponIveis para venda). Nestas situaçöes, o
correspondente imposto é igualmente refletido por contrapartida de capital práprio,
no afetando o resultado do exercIcio.

O Grupo não reconheceu irnpostos diferidos ativos nas dernonstraçOes financeiras,
nomeadarnente Os referentes a prejuIzos fiscais reportáveis, na medida em que não
dispOe de estudos que demonstrem a probabilidade de obtenção de lucros fiscais
futuros suficientes que possibilitern a recuperaçào dessas diferencas.
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27. Estimativas contabilIsticas crIticas e asetos julgamentais mais relevantes na aoIicaco
das oiIticas contabilIsticas

Contin u/dade das oDeracöes

As demonstracöes financeiras consolidadas da Sociedade em 31 de dezembro de 2020
foram preparadas no pressuposto da continuidade das operacOes, embora apresentem
capital práprio negativo no montante de 3.997.105 m.euros, o que poe em causa a
continuidade das operacOes e determina a apiicaco das normas constantes do Artigo
35° do Código das Sociedades Comerciais. Adicionaimente, em 31 de dezembro de 2020
a Sociedade apresenta passivos correntes, incluindo financiamentos contraldos junto da
Direcäo Geral do Tesouro e das Financas (DGTF) corn vencimento em 2021 no montante
de 4.325.204 m.euros (Nota 17), os quais excedem significativamente os ativos
correntes. No exercIcio de 2011, no âmbito do processo de reprivatizacão do Banco
Português de Negócios, S.A. (BPN), acionista da Sociedade, foi aprovada pelo Despacho
n.° 825/11 — SETF de 3 de junho de 2011, a aquisicão pelo Estado Português, através
da Direcão Geral do Tesouro e Financas, da totalidade das acOes representativas do
capital social da Parvalorern, S.A., operacão que se concretizou em fevereiro de 2012.
Corn a concretizacão deste despacho, a Sociedade passou durante o exercIcio de 2011 a
integrar o Setor Institucional das AdministraçOes Püblicas, nos termos do código do
Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, tendo o Estado Português assurnido
diretamente todos Os direitos e obrigacOes relacionados corn a Sociedade. Desta forma,
a capacidade da Sociedade se manter em continuidade está dependente da manutencão
do apoio financeiro do Estado Português, sendo conviccão do Conseiho de Administracão
da Sociedade que este apoio será mantido.

Imparidade de outras contas a receber

A determinacão das imparidades para as contas a receber analisadas individualmente
resulta de urna avaliacão especIfica efetuada pelo Grupo corn base no conhecirnento da
realidade dos clientes e nas garantias associadas as operaçOes em questão. A estirnativa
de imparidade para contas a receber que não forarn analisadas individualmente foi
efetuada através de urna análise coletiva tendo em consideracão a segmentacão da
carteira de acordo corn caracterIsticas de risco cornuns, atendendo ao nürnero de dias
de atraso de pagamento e existência de reestruturaçOes, a qual é aplicada a media das
taxas de imparidade dos segrnentos semeihantes de clientes analisados individualmente.
o Grupo considera que a imparidade para outras contas a receber determinada corn base
fiesta metodologia reflete adequadamente as perdas associadas as operacOes de crédito.

Imparidade de adiantamentos a fornecedores

A determinação da irnparidade para adiantamentos a fornecedores resulta de uma
avaliacão especIfica efetuada pelo Grupo corn base no conhecirnento da realidade dos
clientes e nas garantias associadas as operacOes superiores a 250 m.euros. Para as
restantes operacOes, atendendo as IirnitacOes de inforrnação sobre o cumprimento do
seu piano de reemboiso, foi efetuada uma estirnativa de imparidade de acordo corn a
natureza das operacOes, assurnindo-se que a rnaior parte corresponde a créditos a
habitacão de colaboradores da Sociedade ou do Banco BIC, S.A. que se presume estarern
em situação regular (Nota 11). A Sociedade considera que a imparidade de
adiantamentos a fornecedores determinada corn base nesta metodoiogia refiete
adequadamente as perdas associadas a estas operacOes.

Valorizacão dos imóveis registados na rubrica “Existências”

Os imáveis recebidos peio Grupo são registados na rubrica “Existências”, sendo sujeitos
a avaiiacOes imobiliárias periódicas efetuadas por peritos independentes, de acordo corn
as particularidades e circunstâncias em que cada imávei se encontra. Os irnóveis
encontrarn-se vaiorizados ao rnenor entre o custo de aquisicão e o valor reaiizávei
lIquido, o quai corresponde ao valor de venda estirnado corn base em avaliaçOes
elaboradas por peritos externos. Para os irnóveis corn avaiiacOes corn antiguidade
superior a dois anos, o Grupo aphca urn haircut ao valor constante das avaiiacOes. Por
outro ado, para os imáveis corn contrato de promessa compra e venda já formalizado,
o valor lIquido de baianco é ajustado para o respetivo valor formaiizado, no caso em que
este üitirno seja inferior ao valor de avahacão. As referidas avaliacOes incorporam urn
conjunto de pressupostos que requerern vahdacão por parte do órgão de gestão,
entendendo 0 Grupo que a imparidade para irnóveis determinada corn base nesta
rnetodoiogia refiete adequadamente as perdas associadas a estes ativos.

__________ ____

cr
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3. EMPRESAS DO GRUPO E TRANSACOES OCORRIDAS NO EXERCICIO

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a estrutura do Grupo a nIvel das principals empresas
subsidiárias e os respetivos dados financeiros retirados das suas contas estatutárias individuals,
exceto quando expressamente indicado, podem ser resumidos da seguinte forma:

2020
% Capital Resoltado Voloore do

Erstidade Sede Partrcipacdo Ativo Passivo Prdpros (a) Ligoido rgdcos

BPN Créditos Brasil - Prorreotora do Veodas LTOA. (b) Brasri
BPN Cayrrrarr, Lirrrited (b) lihas CaimOo
Brick aod Sartd- Sociedade Ir4obilidria, S.A. Portogal

Soc. Do Adrrr. Irrrobihdria Paldcjo Das Agoias, S.A. Portogal

BPN Servicos ACE - Servcos Adovotrativos, Operaciooa e l000rrosdtico Portoqal

Reexpresso
% Caprtal Rosaltado

Ertkdade Sede Participac8o Atoo Passivo Prdprio (a) Ligado

BPN Caycrrao, Lirrrited (b) llhas CaiorSo 100% 20.669 - 20.669 (634) -

BPN Sorviços ACE - Serviços Adorioistrativos, Operaciooars e loforesdtico Portxgal 67,4% 0.936 0.847 B9 - 042

O Grupo desenvolveu em exercIcios anteriores um conjunto de diligências corn vista a venda
da participacao financeira na BPN Creditus BrasH. No entanto, urna vez que esta venda no se
concretizou, o Conseiho de Administraço da Sociedade tomou a decisâo de liquidar a
participada, prevendo concluir o processo de Iiquidacäo durante o ano de 2021.

4. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS E ATIVOS INTANGIVEIS

O movimento na rubrica de ativos fixos tangIveis, durante os exercIcios de 2020 e 2019 foi o
seguinte:

2020
Saldos eco 31-12-2019 Saldos ero 31-12-2020

Alieoaçdes / AheoacOes I
Valor ArrorrtizacOes Valor Abates Abates Ao’ortoaçVes Valor AroosrtioaçVes Valor
Brsito AcurnJladas Liqudo Aquisicdes Valor bnito A. Acuoreladas do eoercicio Boato Acuolaladas Oqsjdo

1 (1) 800 (800) -

- 3.101 (3.101) -

- (45) 45 - 312 (312) -

47 - - (100) 497 (428) 69
- - -

- 2 (2) -

1.270 (113) 1.157 66 (92) 92 (309) 1.244 (330) 914
22 (1) 21 - - - (5) 22 (6) lb

6.002 (4.701) 1.301 113 (137) 137 (415) 5.978 (4.979) 999

- -
- 1.270 - - (113) 1.270 (113) 1.157

- -
- 22 - - (1) 22 (1) 21

(42) 42 (226) 6.002 (4.701) 1.3014.13/ (4.51/1 2/0 1.30/

A rubrica “Direitos de uso”, decorre da aplicacão da norma IFRS 16 — Locacóes aos contratos
assinados em 2019 relativos ao contrato de arrendamento do imóvel Arquiparque VII em
Miraflores, renovacão em 2020 do contrato do Imóvel Torre das Antas no Porto, de alguns
lugares de estacionamento e de viaturas, sendo amortizados de acordo corn o prazo de Iocacào
dos contratos, conforme descrito na Nota 2.6 rn).

93,930/0 35 921 (886) (8) -

1000/, 17.451 - 17.451 1.251 -

1OO°/ 219 16 203 2 -

100°!, 1.219 1.084 135 (24) -

67,40°/o 5,723 5.634 89 - 1.230

2019

800
3,101

357
450

(799)
(3.101)

(357)
(328)

(2)
122

Ativos taogivois
Edit%cios e outras coostmçAes
Equ:pacrooto bdsico
Equpaorento do transporto
Equipacrooto adoloistrativo
Ferranreotas e uteosil,os

Direitos de Uso
Escritdrio
Viatoras

Ativos taogivois
Edilicios e outras coostrxcbes
Equiparrooto bdsico
Equrpanreoto do traosporte
Equiparrooto adoaoistrativo
Forraoreotas e utoosilios

Diroitos do Uso
EscritArio
Viaturas

Saldos eto 31-12-2018

2019

800 (798)
3.101 (3.100)

399 (397)
435 (220)

2 (2)

Alieoacoes / AieoacOes I
Valor ArrottrzacOes Valor Abates Abates AorertizacOos Valor AorertroaçOes Valor
Boato Acurr,aladas Liquido AqoisicAes Valor bruto A. Acuroulados do eoe,cicio Bruto Acurouladas ,q9)d5

Saldos ore 31-12-2019

215

(1) 800 (799) 1
(1) 3.101 (3.101) -

- (42) 42 (2) 357 (357) -

15 - - (108) 450 (328) 122
- - -

- 2 (2) -
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0 movimento na rubrica de ativos intangIveis, nos exercIcios de 2020 e 2019 foi o seguinte:

Saldos em 31-12-2019

2020

Saldos em 31-12- 2020

Ativos intangiveis
Progranras de computador
Projetos de desenvoIvirrnto
Propriedade industrial
Outros

Ativos intangiveis em curso

Ativos intangiveis
Prograrnas de computador
Projetos de desenvolvirnanto
Propriedade industrial
Out ros

Ativos intangiveis em curso

(26) 695 (658)
526 (526)

12.686 (12.686)
5 (5)

13.890 (13.728) 162 22 (121) 13.912 (13.849) 63

5. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Esta rubrica tern a seguinte composicão:

Operacöes de crédito:
Em préstim Os
Créditos em conta corrente
Descobertos em depósitos a ordem
Locacöes
Livranças descontadas
Letras descontadas
Facto ring
Remessas docurnentárias
Cartôes de crédito

Juros a receber

2020 2019

1.612.335 1.679.753
916.672 937.494
485,439 492.946

38.917 40.698
37.227 37.250
23.981 23.931
10.903 10.903

7.108 7.058
1.752 1.716

3.134.334 3.231.749

1.599 1.577

3.135.933 3.233.326

Acordos de reestruturaco
Prove itos diferidos

29.768
(393.875)

2.771.826

28.848
(382.211)

2.879.963

Imparidade para contas a receber (Nota 19)

Outras contas a receber

(2.569.645) (2.659.903)

202.181 220.060

1.070 1.233
1.070 1.233

203.251 221.293

o apuramento da imparidade para outras contas a receber foi efetuado de acordo corn a
metodologia descrita na Nota 2.6 d) ii). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a imparidade
estimada para as operacOes de crédito, incluindojuros a receber, foi apurada da seguinte forma:
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Valor Arnartizacdes Valor Aquisiçdes / AromrtizaçOes Valor Amortizaçdes Valor
Bruto Acurnuladas Liquids TransferSncias do exercicio Bruto Acumuladas Liquido

654 (632) 22 41
526 (526) - -

12.686 (12.686) - -

5 (5) - -

41 - 41 (41)

37

13.912 (13.849) 63 - (26) 13.912 (13.875) 37

2019

Saldos em 31-12- 2018 Saldos em 31-12- 2019

Valor Arnirtizaçdes Valor Amortnzaçdes Valor Arnortizaçoes Valor
Bruto Acumuladas Liquido Aquisiçdes do exercicio Bruto Acumuladas Liquido

654 (511) 143 - (121) 654 (632) 22
526 (526) - - - 526 (526) -

12.686 (12.686) - - - 12.686 (12.686) -

5 (5) - - - 5 (5) -

19 - 19 22 - 41 - 41
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2020 2019
Montante Imparidade Valor liquido 0/0 Montante Impandade Valor liquido 0/0

em divida estimada contabilistico Imparidade em divida estimada contabilistico Impandade

Andlise individual 2602.703 (2.424.367) 178.336 93,15°/o 2.699.918 (2.510.233) 189.686 92,97°!,
Andlise coletiva 169.123 (145.278) 23.845 85,90°/s 180.045 (149.670) 30.374 83,13°!,

2.771.826 (2.569.645) 202.181 92,71°!, 2.879.963 (2.659.903) 220.060 92,36°!,

No ârnbito do processo de aIienaço da participaço financeira detida peia Parparticipadas,
SGPS, S.A. na BPN Crédito — IFIC, S.A. (“BPN Crédito”) a entidade Firmus Investirnento, SGPS,
S.A., ocorrida no exercIcio de 2014, os fluxos associados as locaçöes mobiliárias e imobiliárias
existentes no ativo da BPN Crédito, as quais foram exciuldas do perImetro da venda, foram
cedidas a Parvalorem, para amortizacâo parcial da dIvida da BPN Crédito junto desta. Estes
ativos foram cedidos pelo valor lIquido contabilIstico, e em 31 de dezembro de 2020 e 2019
tern urna imparidade constitulda no montante de 25.419 m.euros e 23.639 m.euros,
respetivamente, registada na rubrica “Imparidade para outras contas a receber”. A gestâo
desta carteira de créditos continua a ser efetuada pela 321 Crédito — Instituicáo Financeira de
Crédito, S.A. (anteriormente designada BPN Crédito).

No âmbito da recuperacào de dIvidas, a Sociedade realizou acordos de reestruturacào de dIvidas
corn alguns devedores. Corn estas reestruturacöes o montante em dIvida de algurnas
operaçöes aurnentou, essencialrnente pelo acréscirno a dvida dos clientes de juros de mora,
despesas judiciais, entre outros. 0 Conselho de Adrninistracão decidiu no reconhecer
diretarnente em proveitos do exercIcio o aumento do montante em dIvida dos clientes corn
estas operacOes, tendo reconhecido o diferencial face ao montante em dIvida, na data da
reestruturaco, na rubrica “Proveitos diferidos”. Este rnontante apenas seré reconhecido em
resultados do exercIclo quando do cumprirnento do novo piano financeiro por parte destes
clientes.

Adicionalmente, alguns acordos de reestruturacão de dIvidas incluem o perdo parcial, caso o

cliente cumpra integralmente o novo piano financeiro estabelecido. A Sociedade registou na
rubrica “Acordos de reestruturacäo” a componente sujeita a perdào potenciai, no caso do cliente
cumprir integralrnente o piano estabelecido. Este montante é compensado corn o crédito
registado na rubrica “Proveitos diferidos”, peio que no tern reflexo no capital próprio da
Sociedade.

No âmbito da recuperaco da divida, existem diferencas temporais entre a data dos
pagarnentos e a obtençäo de inforrnaco relativa aos recebimentos. Os recebimentos, para os
quais nào foi possivel obter informacào detalhada de qual o cliente e sua desagregaco entre
componentes de capital e juro, no montante de 3.704 rn.euros, foram considerados na rubrica
de “Emprésimos” em “OperaçOes de crédito”.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “OperacOes de crédito”, incluindo juros a receber,
apresenta a seguinte estrutura por setor de atividade:

2020 2019

Emnresas privadas
Atividades financeiras e intermediacäo 2 732.788 760.518
Construcão e promoc8o imobiliária 618.048 625.313
Outras atiVidades e serv. coletiVos, sociais e pessoais 331.895 331.902
Comércio 256.568 256.288
Indüstrias transformadoras näo especificadas 211.862 212.712
Alojamento e restauracäo (restaurantes e similares) 60.544 60.558
Transportes, armazenagem e comunicacöes 18.538 18.216
Saide e seguranca social 13.485 13.497
Agricultura, producäo animal, caca e silVicu)tura 13.618 13.584
Indistrias extratiVas c/ excecão de prod. energéticos 13.960 13.975
Educacào 552 549
Producào e distribuicão de electricidade, de água e gas 204 223

Outros 1 599.417 652.900
2.871.479 2.960.235

Particulares
Outros tins 264.454 273.09 1

3.135.933 3.233.326

1 lnciui Colidades sedeadas em territdno fiscal mais favorávei )offshores).

2 loris, Sor,edades Gestoras do ParticipacOes Sociais (SGPS).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, OS prazos residuais da rubrica “Operacöes de crédito”,
incluindo Juros a Receber, tern a seguinte composicào:
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2020 2019

Ate 3 meses

De três meses a urn ano
De urn a cinco anos
Mais de cinco anos
Indeterminado

A rubrica “Indeterminado” inclui as operacöes vencidas.

347 6.879
12.398 12.021

118.621 51.925
549.858 520.304

2.454.709 2.642.197
3.135.933 3.233.326

6. ATIVOS FINANCEIROS AD JUSTO VALOR ATRAVES DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “ObrigacOes de caixa” inclui obrigacães de caixa
subordinadas recebidas em daçäo em pagamento, de crédito de alguns clientes, as quais
apresentam o seguinte detaihe:

Descricäo

Obrigacöes de caixa subordinadas “SLN 2006

Cotacâo Valor Valorde
unitária Quantidade nominal Imparidade balanco

50,0 2 100 (100) -

2 100 (100) -

2020 2019

947 506

5.435 3.586

Em 30 de dezembro de 2015 foi celebrado 0 contrato de cessão de créditos entre a Gravity
Meridian, S.A. (entidade detida a 99% pelo Fundo de capital de risco — VEGA, FCR (“Fundo
Vega”) e a Parvalorem, através do qual a Parvalorem cedeu créditos no montante de 1.016
m.euros. Como contrapartida da cessäo de créditos, a Parvalorem subscreveu 1.128,96
unidades de participaço do Fundo Vega, no montante de 1 m.euros cada, tendo a imparidade
associada àquele crédito na data da sua cessäo, no montante de 965 m.euros, sido transferida
para a participacào financeira no fundo.

Em 20 dejunho de 2014, a Parvalorem e o Fundo Aquarius celebraram um acordo para a cesso
do crédito que a Sociedade tinha a receber da entidade Béltico - Empreendimentos TurIsticos,
S.A., no montante de 4,311 m.euros, As unidades de participaco do fundo foram recebidas
como contrapartida da cessâo dos créditos, tendo a imparidade associada àquele crédito na
data da sua cessäo, no montante de 2.720 m.euros, sido transferida para a participaçäo
financeira no fundo.

Unidades
Participaçä de Valor

P.ic n d’tiHa n,rt-icin4c3o iinihirin

‘JariaçOes
Custo de acumuladas Valor de
oni,icic3o ne iiistn, valor halanco

8.006 (2.571) 5.435

Em 31 de dezembro de 2020 o valor das participaçães do Fundo Vega e do Fundo Aquarius
refletem integralmente o valor do NAV calculado pelas sociedades gestoras.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor das unidades de participacâo detidas na
Nexponor foi apurado corn base no valor por unidade de participação auditado e divulgado com

7. ATIVOS FINANCEIROS AD JUSTO VALOR ATRAVES DE RESULTADOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica tem a seguinte composico:

Participacöes financeiras
• Fundo Aquarius
• Nexponor
• Fundo Vega

3.451
1.037

2.010
1.070

F nt-hi a In

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Participacöes financeiras” apresenta 0 seguinte
detalhe:

FUNDO AQUARIUS Portugal 0,79% 3.940 1,00 4.311 (860) 3.451
NEXPONOR Portugal 4,08% 535.469 5,00 2.675 (1.638) 1.037
FUNDO VEGA Portugal 0,98% 1.129 1.000,00 1.020 (73) 947
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referência àquelas datas, deduzido de urn desconto de liquidez apurado pela Sociedade, em
virtude de potenciais dificuldades de transaço dos ativos de uso especIfico da Entidade.

8. ATIVOS NAO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Esta rubrica tern a seguinte composiço:

2020 2019

Participaçôes financeiras
Cold Rivers Homestead, S.A. 13.769 13.769

Outros - 59
13.769 13.828

Particiaçöes financeiras

A Sociedade Cold River’s Homestead, S.A. foi constitulda em 8 de marco de 2018 corn urn
capital social de 50.000 euros, totalmente subscrito e realizado, tendo a Parvalorem uma
participaço de 50% do respetivo capital social. Em 15 de maio de 2018, foi efetuado urn
aurnento do capital social da Cold River’s Homestead, S.A., realizado e subscrito em espécie
através da cessão de créditos hipotecérios e respetivas garantias detidos pela Parvalorem e
pelo Millenium BCP, sobre as sociedades “Sociedade AgrIcola de Rio Frio, SA” e “Casa Agricola
Rio Frio II”, na sequência de empréstimos concedidos a Pluripar — SGPS, S.A.. A participaçäo
financeira detida como contrapartida da cessão dos créditos, foi registada pelo montante de
11.976 m.euros, correspondente ao valor lIquido contabilIstico dos créditos cedidos na data da
sua cesso. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta rubrica inclui ainda o montante de
1,792 m.euros respeitante a prestaçóes suplementares eletuadas pela Parvalorem a Cold
River’s Homestead, S.A. para fazer face a encargos iniciais.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os dados financeiros das contas das participaçOes
financeiras podern ser resumidos da seguinte forma:

2020
% Capital Resultado

Entidade Sede Participacâo Próprio (a) Liguido

Cold River’s Homestead, S.A. Portugal 50,0°/o 38.174 (163)

(a) 0 Capital PrOp,ro ,nclui 0 resultado liqurdo do exercicio

Reexpresso
2019

% CapItal Resultado

Entidade Sede Participacão Próprio Liguido

Cold River’s Homestead, S.A. Portugal 50,0% 38.338 371

(a) 0 Capital Prdprio iocloi 0 r,sultado liqoido do e,,rcic 0

0 Conselho de Administraço da Sociedade entende que esta participacäo foi adquirida e é
detida exclusivamente corn vista a sua realizaçäo no curto prazo.

9. CLIENTES

4
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Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Clientes” apreseta a seguinte decomposicäo:

2020 2019

Clientes, conta corrente:
Parparticipadas, S.A. 79 6
Imofundos - SGFII, S.A. 11 16
Parups, S.A. - 2
Outros 13

Clientes, rendas:
Chambicor, Lda. 32 7
Regresso Binário - Reparacão Unip., Lda. 28
Neoasfalto - Corn. md. Aglom. Asf., Lda. 13
Vmuse, [da. 5 -

Vancarteq - md. Car. Eq. E Serv., Lda. 3
Outros 1 11

Outras entidades: - -

Banco BIC Português, S.A. 2.889 2.862
Fincor - Sociedade Corretora, S.A. - 369
Outros 9 54

3.083 3.327

Os saldos registados na rubrica “Clientes, conta corrente” resultam essencialmente de notas de
débito emitidas pelo BPN ACE relativos a servicos prestados as Agrupadas, que estavam por
receber no final dos respetivos exercIcios.

Os saldos correspondentes a rubrica “Clientes, rendas”, refere-se essencialmente as faturas de
rendas emitidas e näo cobradas pelo aluguer de imóveis.

Em 14 de janeiro de 2020, nos termos do Acórdao do Supremo Tribunal de Justica, foi mantida
a decisão do Tribunal da Relacao de Lisboa, a qual julgou improcedente o pedido reconvencional
formulado pela Sociedade para a condenacäo da Fincor - Sociedade Corretora, S.A. (“Fincor”)
ao pagamento do saldo a receber da Fincor, no montante de 369.322 euros.

10. EXISTENCIAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica corresponde a imáveis adquiridos no
seguimento de processos de execucão, bern como recebidos em dacäo por recuperaçâo de
créditos adquiridos pela Sociedade, de acordo corn o seguinte detalhe:

Impostos na Imparidade Valor liquido em Valor liqurto em
Imdoel Valor aqodrCOo aq,osicAo Valor 8mb (Nota 19) 31-12-2020 31-12-2019

Prddo Urbaoo - Roa da Jonquera - L,sboa 5.207 - 5.267 - 5.267 -

Imndvel Matriz U-18770 - Pal,nela 2.799 22 2.821 - 2.821 -

Imdvel Matriz 0-3 - Amora - Seoal 2.774 161 2.935 (185) 2.750 2.750
Irodvel Matriz 0-4 - Amora - Seoal 2.774 161 2.935 (185) 2.750 2.750
lnsOoel Mtriz R-2409 - Maia - Castelo do Maa 3.946 229 4.175 (2.422) 1.753 1.753
Insdoel Matriz 6-5788 - Carregoeira - Sotra 1.450 87 1.537 (231) 1.306 1.306
Terreno para construcOo Aloor - Po6ooão 1.422 141 1.563 (288) 1.275 1.380
Prridjo RAstico - Herdade do Modria 2.630 - 2.630 (1.657) 973 -

InsAvel Matr,z R-9-AR4 - Alcochete 615 5 629 - 620 -

Insdoel Matriz U-12443 - Cascais 542 4 546 - 546 -

lnrdoel Matriz U-11086-AE - Ainrancil - LucId 510 37 547 (113) 434 441
InrAoel Matriz U-4821 - Leca do Oalio - Matosinhos 588 55 643 (212) 431 431
Imdoel Matriz U-4210- Pombol 485 35 520 (103) 417 417
Imdoel HaIrS 5-2600 - S. Muel C.V. - VAela 355 3 358 - 358 358
bnrdoel Matr,z U-888-F- S. Mamtinho - Fanchal 558 4 562 (205) 357 357
Imdoel Matr,z 5-11195-8 - Odivelas 284 68 352 - 352 352
InsOoel Matriz U - 11137 - Albofeira e Olhos Agoa - Albuleca 362 65 427 (78) 349 349
Irndoel Matriz 797-6 Lisboa 850 63 913 (580) 333 333
Ietóoel Matro U-1017-G, Lloboa, Santa Isabel 304 16 320 - 320 320
Imóoel Matriz 0-5-F- S. Marlioho - Fuochal 408 3 411 (105) 306 306
Imóoel Matriz R-2362 - Lode 300 2 302 - 302 -

Imóoel Matriz 5-85 SecçAo E MootCo 453 26 479 (181) 298 298
Imóoel Matnz U-11137-B - Albofeca 232 57 289 - 289 289
ImdoeI Matsz U- 1303- 53’ Caroaode- Oeras 275 13 288 (33) 255 255

30.183 1.257 31.440 (6.578) 24.862 14.445

Ootros imdoels cu)o oa!or contabilistico em 31 de dezembro de
2020 é inferior 4250 rn.eoros 23.731 1.203 24.934 (10.994) 13.940 18.116

53.914 2.463 56.374 (17.572) 38.802 32.561

Os irnóveis encontram-se valorizados ao menor entre o custo de aquisiçäo e o valor realizável
lIquido, o qual corresponde ao valor de venda estirnado corn base em avaliacOes elaboradas
por peritos externos. Para Os imóveis corn avaliacöes corn antiguidade superior a dois anos, a
Sociedade aplica urn haircut ao valor constante das avaliacöes. Por outro lado, para os imóveis
corn contrato de promessa compra e venda já formalizado, o valor lIquido de balanco ajustado

_______________
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para o respetivo valor formalizado, no caso em que este ültimo seja inferior ao valor de
avaliacão.

Durante os exercIcios de 2020 e 2019, a Sociedade procedeu a alienacâo dos seguintes imóveis:
2020

Valor de Custo da Revel-são de
venda venda Mas/(rnenos) imperklode

Irnável (Note 24) (Note 24) vale (Note 19)

Prédot Urbane s,to no Qta. Do Nossa Senhora dv Born Sucesso fregoesla do you - Obos 345 304 41 215

Outros 106000 cuJo oalorde cOndo 4 oferra 300 re.eoros 4.213 3.514 699 2.006

4.558 3.818 740 3.100

2019
Valor de Custo da ReversOo de

venda vende MaV/(menos) imparidade

(Note

24) (Note 24) neie (Note 19)

Ireóve) Matry 5-3896 Cartaoo - Saotardro 900 778 122 -

Roe do Casal, 303 414 404 10 -

lotdvel Matez U-12351 Lece do Bai,o- Matosiohos 1.100 896 204 342
Iatdvel Metro R 34-834 Oelres 343 131 212 1.221
lusdoel Mat. R 34-41-191 Dell-es 580 263 317 1.553
Irudvel Mat. R 27-34-579 Dell-as 596 262 334 2.103

Ootros irnóvelo cojo valor de venda 4 inferior a 300 te.eoros 6.061 3,348 2.713 17.374

9.994 6,082 3.912 22.593

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 existiam quinze imóveis, no montante lIquido de 2.178
m.euros e de 1.093 m.euros, respetivamente, relativamente aos quais já foram assinados
contratos promessa de compra e venda, tendo os respetivos compradores efetuado
adiantamentos, no montante de 450 m.euros e 263 m.euros, os quais se encontram registados
na rubrica “Outras contas a pagar” (Nota 22).

11. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Esta rubrica apresenta a seguinte composiço:

2020 2019

Adiantamentos a fornecedores
Cessão de créditos 75.475 75.426
Outros adiantamentos a fornecedores 1.350 1.315

76.835 76.741

Imparidade para adlantamentos a fornecedores (Nato 19) (14.839) (14.804)

61.996 61.937

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Cesso de créditos” diz respeito a
adiantamentos pagos ao BPN durante os exercIcios de 2012 e 2010, para aquisiço de
operaçOes de crédito em situacào regular que ainda no tinham atingido o seu vencimento, no
âmbito do contrato celebrado entre as duas entidades. Nos termos deste contrato, a
transferência das operaçöes para a Sociedade verifica-se, entre outras situaçâes, quando ocorra
incumprimento contratual que origine a resolução do financiamento, caso em que o crédito,
depois de converticlo em dIvida, é passIvel de cessäo definitiva, sendo nesse momento
transferidas para “Outras contas a receber”. Deveräo igualmente ser transferidos os valores
relativos as prestacöes de capital e juros entretanto recebidas pelo Cedente relativamente as
dIvidas cedidas ou os créditos entretanto liquidados.

Em novembro de 2016, a Sociedade interpôs no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa -

Instância Central, uma acäo judicial contra o Banco BIC S.A. (Banco BIC), entidade que passou
a gerir as referidas operacOes de crédito desde 29 de marco de 2012. Nesta ação, a Sociedade
reclama relativarnente a atrasos por parte do Banco BIC na transferência dos créditos e dos
montantes devidos a Sociedade, e contesta valores reclarnados pelo Banco BIC no previstos
nos contratos, nomeadamente uma comissäo de gestão de l% ao ano sobre o capital em divida,
bern como a deduçào de montantes relativos a imparidades de cerca de 3.000 m.euros.

Face ao contexto referido no pargrafo anterior, a Sociedade dispöe de reduzida informaco
atualizada sobre os créditos objeto do contrato celebrado, tendo as perdas por imparidade para
adiantamentos a fornecedores sido estimadas da seguinte forma:

Análise individual de todos os devedores com responsabilidades superiores a 250
m.euros — A Sociedade efetua uma análise especIfica através das areas responsáveis
pelo acompanhamento dos créditos, tendo por base uma metodologia de análise
interna, a qual considera entre outros aspetos os colaterais das operaçOes.
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0 universo dos devedores não sujeitos a análise individual corresponde essencialmente
a crédito a habitacäo de colaboradores e ex-colaboradores da Sociedade e do Banco
BIC. Atendendo a que o Banco BIC transferiu as operacöes que se encontravam em
situacäo de incumprimento e tinharn sido resolvidas ate 19 de novembro de 2015, é
conviccão do Conseiho de Administração da Sociedade que estas operacOes de crédito
estarão maioritariamente em situação regular e apresentarn nIvel de risco mais
reduzido, pelo que as taxas de imparidade atribuIdas forarn determinadas no
pressuposto do cumprimento do piano de reembolso definido, bern como da existência
de garantias reals para as operacöes.

Na sequência da transicão de créditos de urn cliente para a carteira de créditos da Parvalorern
em novembro de 2019, verificou-se uma reducão no valor bruto e na imparidade da rubrica
“Adiantamentos a fornecedores — cessão de créditos” de 54.016 rn.euros e 51.276 m.euros,
respetivamente. No exercIcio findo em 31 de dezernbro de 2020 não ocorreram transiçóes de
créditos de clientes sendo a variacão desta rubrica justificada essencialmente pelo ajustamento
a imparidade sobre os contratos promessa.

12, ESTADO E 0UTR0S ENTES PÜBLICOS

Os saldos de ativos e passivos por impostos sobre o rendimento apresentam a seguinte
composição:

2020 2019
Ativo

Retencão na fonte de IRC 337 226
Imposto sobre o valor acrescentado (EVA) a recuperar - 2
Outros 92 82

429 310

Passivo

Contribuicöes para a Seguranca Social (131) (161)
Imposto sobre rendimento das pessoas singulares (IRS) (123) (138)
Impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) (39) (25)
Imposto sobre o valor acrescentado (NA) (34) (347)

(327) (671)
102 (361)

o Grupo esteve sujeito a tributação em sede de Imposto sobre 0 Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) e correspondente Derrama Municipal, cuja taxa agregada nos exercIcios de
2020 e 2019 foi de 22,4%. Adicionalrnente, nos termos do artigo 87°-A do código do IRC, o
lucro tributével sujeito e não isento, superior a 1.500 m.euros, está sujeito a derrama estadual,
de acordo corn os seguintes intervalos:

Taxa a aplicar

Menor do que 1.500 m.euros O%

Entre 1.500 m.euros e 7.500 m.euros 3%
Entre 7.500 m.euros e 35.000 m.euros 5%
Maior do que 35.000 m.euros 9%

Adicionalmente, algumas despesas incorridas pelo Grupo são tributadas autonomamente em
sede de IRC.

De acordo corn a legislacão em vigor, as declaracöes fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante urn perlodo de quatro anos (cinco anos para a
Seguranca Social) ou pelo prazo de reporte dos prejuIzos fiscais existentes. Deste rnodo, as
declaracöes fiscais da Sociedade dos anos de 2017 a 2020 poderão vir ainda a ser sujeitas a
revisão. 0 Conselho de Adrninistracão da Sociedade entende que as eventuais correcöes
resultantes de revisóes/inspecOes por parte das autoridades fiscais aquelas declaraçöes de
impostos, não terão urn efeito significativo nas dernonstracöes financeiras anexas.

0 prazo de reporte dos prejuIzos fiscais reportéveis (“PFR”) apurados em perlodos de tributacão
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017 é de cinco perlodos de tributacão, sendo este prazo
de doze anos para os prejuIzos fiscais gerados nos exercIcios de 2014 a 2016. A contagem do
prazo de reporte, relativamente aos prejuIzos fiscais em reporte no primeiro dia do,,p.rIodo de

_________________ ___L/
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tributaco de 2020, fica suspensa durante os perlodos de tributacào de 2020 e 2021,
traduzindo-se num aurnento de 2 anos do prazo de reporte dos prejuIzos fiscais apurados em
2017 e anos seguintes. Adicionalmente, de acordo com o enquadrarnento legal em vigor, a
deduco dos PFR encontra-se limitada a 70% do lucro tributável em cada ano. 0 limite de 70%
para deducào ao lucro tributável de prejuIzos fiscais é elevado para 80% do lucro tributável,
sempre que essa diferenca resulte da deducão de prejuIzos fiscais apurados nos perIodos de
tributacão de 2020 e 2021. De acordo com o “lAS 12 — Impostos sobre Iucros”, Os impostos
diferidos ativos devem ser registados ate ao montante em que seja provável a existência de
lucros tributáveis futuros que permitam a utilizacäo das correspondentes diferencas tributárias
dedutIveis ou prejuIzos fiscais.

0 Grupo nâo reconheceu impostos diferidos ativos nas demonstracöes financeiras,
norneadamente os referentes a prejuIzos fiscais reportáveis, na medida em que no dispöe de
estudos que demonstrem a probabilidade de obtenco de lucros fiscais futuros suficientes que
possibilitem a recuperaco dessas diferencas, Em 31 de dezembro de 2020, os prejuIzos fiscais
reportáveis para os quais a Sociedade no reconheceu impostos diferictos ativos ascendem a
402.348 rn.euros.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os custos corn impostos sobre lucros registados em
resultados, bern como a carga fiscal, medida pela relacào entre a dotacäo para impostos sobre
lucros e o resultado lIquido do exercIcio antes de impostos, podem ser apresentados corno se
segue:

2020 2019

Imostos correntes
Do exercIcio (12) (27)
Excesso / (Insuficiência) estimative de imposto do exercIcio anterior - 32

Total de impostos em resultados (12) 5

Resultado antes de impostos (39.415) (62.637)

Carga fiscal 0,03% 0,01%

A reconciliaco entre a taxa nominal e a taxa efetiva de imposto, nos exercIcios de 2020 e
2019, pode ser demonstrada corno segue:

2020 2019
Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos (39.415) (62.637)

Imposto apurado corn base na taxa nominal -21,00% 8.304 -2l,00°/o 13.532
Variaçöes patrimoniais n8o refleticlas no resultado 33,04°/a (13.021) 30,5l% (12.026)
Imparidade a acrescer/deduzir fiscalmente -15,50% 6.110 -lO,50% 4.138
Mais valias näo tributadas
Dividendos nào tributados
Créditos incobráveis no aceites como gastos l,69°/a (667) 2,83% (1.114)
Provisöes no aceites fiscalmente -0,97°/a 382 -O,82% 322
Multas e coimas n8o aceites fiscalmente 0,ll% (42) -O,Ol% 3
Custos /proveitos nâo aceites fiscalmente -2,l9°/a 865 lO,84°/a (4.272)
Tributacão autónorna -0,03% 12 0,07% (27)
Imposto diferido ativo näo registado par prejuiza fiscal 4,90% (1.931) 1,48°/a (583)

Imposto registado em resultados 0,02% 12 0,02% (27)

0 imposto corrente registado em resultados diz respeito a tributaco autónorna, a qual é
maioritariamente relativa a gastos corn viaturas.

13. OUTROSATIVOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tern a seguinte cornposiçäo:
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2020 2019
Ativo corrente

Diferimentos
Licencas de Software 21 27
Seguro de Saiide 20 -

Seguro - Multiriscos 12 15
Seguro de Acidentes de Trabalho 7 12
Renda Irnóveis 5 11
Comissão garantia prestada - 1
Outros diferimentos 5 43

Caução 56 56
Acrscirno de rendirnentos - 3.192
Outros 640 639

766 3.996

Em 31 de dezembro de 2010 e 2019, o saldo da rubrica “caução” respeita aos montantes
entregues a tItulo de cauco no âmbito dos contratos de arrendamento celebrados
relativarnente as instalacöes de Miraflores.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da rubrica “acréscirno de rendirnento” refere-se ao
montante a receber relacionado corn a restituicao de impostos na sequência do cumprimento
da deciso do Tribunal Central Administrativo Sul.

A rtibrica de “Outros” inclui as diferencas registadas em 2010 referentes a diferenças entre 0
valor da carteira e os valores efetivarnente registados na carteira de créditos de clientes.

Em 8 de rnaio de 2020, a Sociedade efetuou urna aplicacao no montante de 20.000 rn.euros
no Certificado Especial de DIvida de Curto Prazo (CEDIC), emitido pelo IGCP — Agência de
Gestào da Tesouraria e cia DIvida Püblicam que teve o seu reembolso em 7 de dezembro de
2020.

14. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Esta rubrica tern a seguinte cornposicão:

2020 2019

Depâsitos a ordem
IGCP - Agéncia de Gestão de Tesouraria e da Divida PibIica 54004 22.707
BPN Cayman 17.451 20.670
Banco BIC, S.A. 960 2.011
Banco Comercial Português, S.A. 382 161
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 114 81
Bradesco 34
Banco Efisa, S.A. 10 10
Novo Banco, S.A. 2 -

Outros 4 4

72.962 45.644

Caixa 1 2

72.963 45.646

Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, os depósitos a ordern do Grupo não são remunerados.

De modo a dar cumprimento aos requisitos cia ernenda a lAS 7 — Demonstracão dos fluxos de
caixa, apresenta-se nos quadros abaixo o rnovimento nos passivos associados as atividades de
financiarnento nos exercIcios de 2020 e 2019:
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2020

Fluxos de caixa
Gastos e perdas

31/12/2019 Recebimentos Pagamentos financeiras (Nota 31) Outros 31/12/2020

Outros financiamentos obtidos
(Nota 17) 4325.197 - - 60.418 (60.411) 4.325,204

4.325.197 - - 60.418 (60.411) 4.325.204

2019

Fluxos de cas<a
Gastos e perdas

31/12/2018 Recebimentos Pagamentos financeiras (Nota 31) Outros 31/12/2019

Empréstimos obrigacionistas 1.245.016 500.000 (1.769.038) 24.138 (116) -

Outros financiamentos obtidos
(Nota 17) 3.119.936 1.204.000 - 58.620 (57.359) 4.325.197

4.364.952 1.704.000 (1.769.038) 82.758 (57.475) 4.325.197

Nos exercIcios de 2020 e de 2019, os valores da coluna “Outros” de 60.411 m.euros e 57.359
m.euros, respetivamente, correspondem essencialmente ao impacto do recálculo do custo
arnortizado dos financiamentos obtidos (Nota 17).

15. CAPITAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social encontra-se integralmente subscrito e
realizado, estando representado por dez mil açóes corn o valor nominal de cinco Euros cada
uma, sendo detidas na sua totalidade pela Direção Geral do Tesouro e Financas.

16. RESERVAS DE REAVALIACAO. OUTRAS RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E RESULTADO
LiQUIDO DO EXERCiCIO

Esta rubrica tern a seguinte composicào:
2020 2019

Reservas de reavaliaçäo (Nota 20) (356) (147)
Outras reservas 150.302 89.89 1
Resultados transitados (4.106.832) (4.044.200)
Diferencas de transposicão (823) -

Resultado lIquido do exercicio (39.427) (62.632)

(3.997.136) (4.017.088)

Em 31 de dezernbro de 2020 e de 2019, o saldo da rubrica “Outras reservas” corresponde a
contrapartida do ajustamento do custo amortizado de urn conjunto de empréstimos concedidos
pela da Direcäo Geral do Tesouro e Financas, apurado na sequência da rnodificacão das
respetivas condiçöes contratuais (Nota 17).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o resultado liquido consolidado do periodo pode ser descrito
da seguinte forma:

2020 2019

Resultado lIquido individual da Parvalorem, S.A. (39.554) (62.632)

Resultado I(quido dan participadas
BPN Créditus Brasil - Promotora de Vendas LTDA. (8) -

BPN Cayman, Limited 1.25 1 (634)
Brick and Sand- Sociedade Irnobiliria, S.A. 2 -

Soc. De Adm. Tmobiliária Palácio Das Aguias, S.A. (24) -

BPN Serviços ACE - Servicos Administrativos, Operacionais e Informáticos - -

1.221 (634)

Ajustamento conversão cambial BPN Cayman, Limited - 401

Ajustamento provisâo BPN Cayman, Limited - (232)

Ajustamento gaston intragrupo de exercicios anteriores 157 (169)

Anulaçäo equivalencia patrimonial BPN Cayman, Limited (1.251) 634

(39.427) (62.632)
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17. OUTROS FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Esta rubrica tern a seguinte composiçäo:

2020 2019
Passivo corrente
Financiamentos de curto prazo 4.090.614 4.090.614
Juros a pagar 234.590 234.583

4.325.204 4.325.197

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, Os financiamentos formalizados entre a Parvalorem e o
Estado Português destinam-se ao pagamento de servico de dIvida. Estes so remunerados a
uma taxa fixa nominal anual, equivalente ao custo de financiamento da Repiblica fixada na
data de desembolso.. A Sociedade poderá a todo 0 tempo, solicitar o reembolso antecipado,
total ou parcial da dIvida ficando, no entanto, sujeita ao pagamento dos juros vencidos ate a
data do reembolso antecipado.

Em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade apresenta urn conjunto de empréstimos concedidos
pela DGTF, cujo reembolso encontrava-se previsto ser realizado em 31 de dezembro de 2020.
Em dezembro de 2020 foi aprovado o diferimento do pagamento do servico de dIvida destes
empréstimos para 31 de dezembro de 2021, sem custos adicionais. Neste contexto, a Sociedade
procedeu ao recálculo do custo amortizado destes passivos financeiros, descontando os fluxos
de caixa contratuais modificados a taxa de juro efetiva original do contrato, tendo o respetivo
ajustamento apurado no montante de 60,412 m.euros sido registado por contrapartida da
rubrica “Outras reservas” (Nota 16), atendendo a tratar-se de uma transacão com o acionista
da Sociedade, na qualidade de proprietário da mesma (Nota 2.6. d)).

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade apresenta um conjunto de empréstimos concedidos
pela DGTF, cujo reembolso encontrava-se previsto ser realizado em 31 de dezembro de 2019.
Em dezembro de 2019 foi aprovado o diferimento do pagamento do servico de dIvida destes
empréstimos para 31 de dezembro de 2020, sem custos adicionais. Neste contexto, a Sociedade
procedeu ao recálculo do custo amortizado destes passivos financeiros, descontando os fluxos
de caixa contratuais modificados a taxa de juro efetiva original do contrato, tendo o respetivo
ajustamento apurado no montante de 57.359 m.euros sido registado por contrapartida da
rubrica “Outras reservas” (Nota 16), atendendo a tratar-se de uma transacao corn o acionista
da Sociedade, na qualidade de proprietário da mesma (Nota 2.6. d)).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as principals condicOes destes financiamentos so as
seguintes:

31.12.2020 31.1 2.2019

Enr4ode D8tede0r0/ Molten,: em
broOd poger

Montent: em Ju,00a Teredejoro Detede Cordcoese
Reemnboloo

DOTE 29-03-2012 429.579 142.031 429.579 142.031 n.e. 31-12-2021 510 remnerado
Dnodategrebneereem0004dano

OGTF 21-12-2012 317.268 48.439 317.268 48.439 na. 31-12-2021 510 nemunerado Dmnde,nteorecnentereombolsedano

0GW 23-12-2013 227.270 14300 227.270 14.300 n.e. 31-12-2021 São nemonerado
Di040integmalnenrereombo;sadono

0GW 22-12-2014 324.674 12,481 324.674 17.486 na. 31-12-2021 São remunerado
Dbcdeintegrekoentereemboleedano

OGlE 22-12-2015 285.286 5.550 285,286 5.550 n 0. 31-1 2-2021 910 remorenado
DiomdacOeymaloente reenrbolede no

DGTF 17-05-2016 4 394 108 4.394 108 n.e. 31-1 2-2021 NOr remonenado 0540 tWaWnenbtretmb0003a no

0GW 24-06-2016 4,964 154 4,964 154 na. 31-12-2021 Nb remnorer400
D4era’cerrereeomOoOeda no

0GW 18-11-2016 4.067 81 4.067 81 n.e. 31-12-2021 N0o remonenado
Droidoorograwnenre reemboLsada no

DGTF 20-12-2016 313.666 4.180 313.666 4.180 n.e. 31-12-2021 Nb remooerado
Dnomdamnregrawnenre reembolSdda no

DOTE 23-12-2016 6,562 82 6.562 82 n.e. 31-12-2021 São remrmoneredo
Dmo4emntegranmenteneennbo6edeno

DGTF 17-07-2017 8.410 20 8.010 20 n.a. 31-12.2021 Sto remonerado
Dkndaimrtegnelnente reembo6eda no

0GW 28-12-2017 312.943 424 312.943 424 rd. 31-12-2020 São nenmoneredo
0emntegnennent,reembo6edann

0GW 27-12-2018 647.531 22 647,531 22 0,4. 31-12-2021 Nb renroneredo Deotegranentereennbo6edeno

DOTE 12-05-2019 600.000 849 600.000 846 n.e. 31-12-2021 São nemonenado
Divmdaifltegrainente reembO6eda no

0GW 18-1 2-2019 604,000 63 604,000 59 nd. 31-12-2021 Nb renronenedo
Diemdenmregrahnenternemnbolreda no

4,090.614 234,590 4.090.614 234.583

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, 05 prazos residuais destes financiamentos apresentam
a seguinte estrutura de acordo corn os respetivos pianos de amortizacão:
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2020 2019

De seis meses a urn ano

Juros a pagare outros

18. OUTROS PASSIVOS

4.090.614 4.090.614
4.090.614 4.090.614

234.590 234.583
4.325.204 4.325.197

Esta rubrica tern a seguinte composiço:

Diferenças apuradas nas operacöes de crédito:
Na data de aquisicão
Posterior a data de aquisicào

2020 2019

357 364
623 727

981 1.091

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferencas apuradas nas operaçôes de crédito
— Na data de aquisiço” corresponde a divergências apuradas entre o montante pago pela
Sociedade pela aquisico das operacöes de crédito e o montante dos contratos adquiridos
registados contabilisticamente nas demonstracöes financeiras da Sociedade a 31 de dezembro
de 2010.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferencas apuradas nas operacôes de crédito
— Posterior a data de aquisicao” corresponde a variaço verificada nas operacães de crédito
durante o perIodo compreendido entre 30 de novembro de 2010, data de referenda para a
compra, e 31 de dezembro de 2011, e que não sao justificadas por coletas, juros a receber ou
variaçöes cambiais. Esta diferenca apenas será reconhecida em resultados aquando do seu
recebimento.

19. PROVISOES E PERDAS POR IMPARIDADE

0 movimento ocorrido nestas rubricas nos exercicios de 2020 e 2019 foi o seguinte:

Imparidade para outran conIes a recober (Note 5(

Impardade pare atvos finenceiros eQ iusto valor etrevds de
outro rendanento otegrel (Note 6)

Impardade pare etreos finencerros rOo correntes detidos pare
venda (Note 7(

Provisdes pare processos judiciary

Imparidade pare exrytdnces (Note 10(

Imparidade pare edientemeotos a fomecedores (Note 01)

Provisdes pare outros nscos e eocergos

2020
Saloo em Retorços Varaçiees Saldo em

31/12/2019 luloos cambais Utleecbes TreosterPncas 31/12/2020

2.659.903 (27.348) (5.707) (32.695) (24 508( 2 569.645

100 - - - - 100

5.928 161 - - 621 6.710

16.987 3.685 - (3.100( - 17.572

14.804 35 - - - 14.839

17 (17) - - -

2.694.932 (23.484) (5.707) (35.795) (23 807) 2.608.866

2019
Seldo Reforcos VenacOes Saldo em

31/12/2018 I(guklos cambary Utdzacdes Trarrsferieocias 31/12/2019

2.640.870 (10.593) - (7.075( 36.701 2.65g.g03

100 - - - - 100

Durante o exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreu uma transferência de
imparidade na rubrica “Imparidade para outras contas a receber” decorrente da realizacão de
capital da participada BPN Creditus Brasil através da incorporacäo da divida do cliente tendo
sido transferida a referida divida e a correspondente imparidade para a rubrica “Imparidade
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas”.
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lrrrparrdade para outras cootas a receber (Note 5)

Imparidade para elrcos floancerros ao (ante valor atravds de
ootro rend irnento vtegral (Nota 6)

Imparidede para ativos financeiros nOv correnteS detidos pare
venda (Note 7)

Provisdes pare pr0C0S505 judcieis

Imparidade para exotbocas (Note 10)

Imparidade pare adientameotos a foroecedores (Note 11)

ProvisOes pare Outros flscos e encargos

543 (104) - (439) - -

7,149 (1.221) . - - 5.928

36.135 3.445 - (22.593( - 16987

66.080 (04.575( - - )36.701( 14.804

1,331 (1.314) . - - 07

2.752.208 (24.362) - (30.107( - 2.697.739
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Durante o exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Imparidade para outras
contas a receber” inclui os reforcos de imparidade decorrente de variaçöes carnbiais de
imparidade registadas em moeda estrangeira.

No exercIcio de 2019, ocorreu uma transferência de imparidade entre a “Imparidade para
adiantarnentos a fornecedores” e “Imparidade para outras contas a receber”, no montante de
51.276 m.euros que resulta cte urna transicäo de créditos de urn cliente para a carteira de
créditos da Parvalorem em novembro de 2019.

Durante os exercIcios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Proviso para
processos judiciais” reVere-se a SO% do montante estirnado dos custos a incorrer corn os juros
de mora do processo da Halefield relativo ao BPN Cayrnan e a contigéncias de processos cIveis
a decorrer no BrasH relativos a participada BPN Creditus.

Passivos contingentes

Durante o exercIcio de 2014 a Sociedade foi notificada da instauracäo de urn processo judicial
por um conjunto de colaboradores contra a Sociedade, o Banco BIC Português, S.A. e ainda o
Estado Português, no qual é exigida a impugnacão do trespasse dos colaboradores do BPN para
a Sociedade.

O processo encontra-se atualmente em curso. E entendirnento do Conselho de Administracão
que, mesrno nurn cenário de eventual procedência da acäo, no existiria qualquer impacto
financeiro para a Sociedade, na medida ern que os colaboradores seriarn integrados no atual
Banco BIC. Desta forma a Sociedade näo registou qualquer provisäo para fazer face a perdas
relacionadas corn este processo nas demonstracOes financeiras em 31 de dezembro de 2019.

20. BENEFICIOS DOS EMPREGADOS

Ate 31 de dezernbro de 1997, o Grupo BPN ainda nâo tinha aderido ao acordo coletivo de
trabalho para o setor bancário. Por essa razâo, ate essa data os seus ernpregados estavarn
enquadrados no esquema de reformas da Seguranca Social. Durante o ano de 1998, 0 Grupo
BPN celebrou corn os Sindicatos dos Bancários do Norte, Centro e Sul e llhas e corn o Sindicato
dos Quadros e Técnicos Bancários, Acordos de Adesão ao acordo coletivo de trabalho. Esses
acordos previarn que o Grupo BPN assegurasse as responsabilidades corn pensöes de reforrna
por velhice, invalidez e sobrevivência relativarnente a totalidade do seu pessoal abrangido pelo
acordo coletivo de trabalho a partir de 31 de dezembro de 1997. Corn o objetivo de cobrir as
responsabilidades corn pensOes de reforrna então assumidas foi constituIdo o Fundo de Pensóes
do Grupo BPN gerido pela Real Vida Seguros, S.A..

As responsabilidades corn pensöes de reforrna por velhice, invalidez e sobrevivência assumidas
pelas subsidiárias do setor financeiro, estavarn igualmente cobertas pelo Fundo de PensOes
acirna referido.

Ern 31 de dezernbro de 2011, foi publicado o Decreto-Lei n.° 127/2011, que deterrnina a
transmissâo das responsabilidades e ativos dos fundos de pensóes de urn conjunto de
instituicães financeiras para a Seguranca Social, tendo, no entanto, o BPN sido excluldo dessa
obrigaco.

Em 10 de fevereiro de 2012, o BPN efetuou a transrnissào para a Sociedade da parte do
estabelecimento correspondente a denorninada “Direço de Meios”, constitulda pelas unidades
dedicadas ao desenvolvirnento das atividades acessórias da atividade cornercial bancária da
rede cornercial de agendas e de ernpresas, designadarnente, atividades de back-office, de
gesto de recursos hurnanos, servicos de suporte inforrnático, servicos de contabilidade,
servicos de gesto organizadional, administrativa e financeira, servicos de análise de risco,
serviços de auditoria e inspeço e servicos de apoio jurIdico, exercidos pelos Gabinetes,
Direcöes e restantes Unidades. Adicionalmente, corn esta transferéncia, foi cedida a Sociedade
a posicão contratual nos contratos de trabaiho de 646 colaboradores que integravam as areas
acima descritas, bern corno dos contratos de aluguer de viaturas e de arrendamento, bern como
os respetivos benefIcios pás-ernprego.

No exercIcio de 2012, o Decreto-Lei n.° 88/2012, de 11 de abril, deterrninou a integracão no
regime geral de seguranca social dos trabalhadores da Sociedade, relativarnente as
eventualidades de invalidez, rnorte e doenca, bern corno a extinção do “Fundo de Pensöes do
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Grupo Banco Português de Negócios”, onde se inclula o Fundo de PensOes da Parvalorern,
através da sua integracäo na Caixa Geral de Aposentaçöes (CGA).

Assim, os trabaihadores admitidos ate 2 de marco de 2009, ate entäo abrangidos pelo ACT do
Setor Bancário, passaram a estar protegidos, tal corno os restantes, pelo regime geral da
segurança social nas eventualidades de doença, invalidez e morte. E, por outro lado, rnantêrn,
igualmente, a proteçäo já atualmente garantida pelo regime geral de seguranca social nas
eventualidades de maternidade, paternidade e adoço, desemprego, doencas profissionais e
veihice.

o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n° 29, de 8
de agosto de 2016, aplica-se as Instituicöes de Crédito, Sociedades Financeiras e outras
entidades pi’iblicas ou privadas, do sector bancário, que o subscrevam e aos trabalhadores ao
seu serviço filiados nos Sindicatos dos Bancários.

Foi celebrado e publicado no BTE n° 29, de 8 de agosto de 2016, o acordo coletivo de trabalho
do setor Bancrio, a que a PARVALOREM não veio a aderir, tendo-se iniciado a negociaço de
um acordo de empresa, adaptado a realidade da PARVALOREM, em especial a necessidade de
compatibilizar a actualizacào da tabela salarial com a obrigaçäo de reduçäo de custos
operacionais que impende sobre o Sector Empresarial do Estado.

o Acordo de Empresa veio a ser celebrado com os vérios Sindicatos, no final de 2020, sern
actualizaçäo da tabela salarial, que será revista anualmente em funçäo da evoluço das normas
aplicáveis ao Sector.

Ate a ceIebraço do Acordo de Empresa, procedeu-se em linha com o disposto no anterior
instrumento de regulamentaço coletiva de trabalho.

Neste contexto, os benefIcios que continuam como responsabilidade da Sociedade sao Os
seguintes:

Encargos corn Saüde

A assistência médica aos empregados no ativo e pensionistas da Sociedade esté a cargo dos
Serviços de Assistência Medico-Social (SAMS) e da Seguranca Social. A contribuicão anual da
Sociedade para o SAMS corresponde a 6,5% do total das retribuiçöes efetivas dos trabalhadores
no ativo e pensionistas. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende
a 2.465 rn.euros e 2,131 m.euros, respetivamente, encontrando-se registada na rubrica
“Outras contas a pagar — Encargos corn outros benefIcios dos empregados” (Nota 22).

SubsIdio jor morte antes da idade da reforma

A Sociedade assumiu o compromisso de pagar aos seus empregados as responsabilidades corn
subsIdio por morte, nos termos previstos no Acordo Coletivo de Trabaiho Vertical (ACTV) para
o setor bancário. Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende a 16
m.euros e 16 m.euros, respetivarnente, encontrando-se registada na rubrica “Outras contas a
pagar — Encargos com outros benefIcios dos empregados” (Nota 22).

Prérnio de antiguidade

A Sociedade paga urn prémio a todos os trabalhadores que completern quinze, vinte e cinco e
trinta anos de efetivo serviço, nesse ano, de valor igual a um, dois ou trés meses da sua
retribuiçäo mensal efetiva. Adicionalmente, é pago urn prémio aos trabalhadores que se
encontrem nurna situaçao de passagem a situaco de invalidez ou invalidez presumIvel de valor
proporcional àquele de que beneficiariam se continuassern ao servico ate reunir os pressupostos
do escalào seguinte. Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019, esta responsabilidade ascende a
931 rn.euros e 985 m.euros, respetivarnente, incluindo encargos patronais, encontrando-se
registada na rubrica “Outras contas a pagar — Encargos corn outros benefIcios dos ernpregados”
(Nota 22).

Nos exercIcios de 2020 e 2019, 05 impactos corn as responsabilidades acima referidas forarn
registados na rubrica “Gastos corn pessoal” (Nota 26), corn exceço dos ganhos e perdas
atuariais que foram registados numa rubrica de reserva de reavaliaçao do capital próprio.
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Para determinaco das responsabilidades da Sociedade, corn referenda a 31 de dezembro de
2020 e 2019, foram efetuados estudos atuariais por entidades especializadas.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os pressupostos e as bases técnicas utilizados forarn as
seguintes:

Método atuarial
Tábua da mortalidade
Tábua da invalidez
Rota ção de servico
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento das pensães

2020
Project Unit Credit

TV 88/90
EVK 80

0%

0,90 0/

0,00 %

1,50 0/

2019
Project Unit Credit

TV 88/90
EVK 80

0 °/a
1,60%
0,00 %

1,50 %

o movirnento ocorrido nas responsabilidades corn encargos corn saüde, subsIdio por morte e
prémio de antiguidade nos exerdIcios findos em 31 de dezernbro de 2020 e 2019 pode ser
detaihado como segUe:

Responsabilidades em 31.12.2018

Movirnentos registados na rubrica “Gastos corn pessoar’
Custo dos serviços correntes
Custo dos juros
Pagamentos de beneficios
(Ganhos)/perdas atuariais
Outros

Movirnentos registados na rubrica “Reservas de reavaliaçlo”:
(Ganhos)/perdas atuariais

Responsabilidades em 31.12.2019

Movimentos registados na rubrica “Gastos corn pessoal’ (Nota 26):
Custo dos serviços correntes
custo dos juros
Pagamentos de beneficios
(Ganhos)/perdas atuariais
Outros

Encargos
corn sai)de

Subsidio Prémio de
por morte antiguidade

1.904 17 1.076

1 46
0 17
• (102)
- (34)
- (17)
1 (91)

93 (2) -

2.131 16 985

92 1 40
35 - 12
(7) - (92)

-
- (10)

120 1 (50)

2.466 16 931

Os desvios atuariais corn encargos corn satde, prémio de antiguidade e subsIdio de morte
ocorridos no exerdIcio de 2020 e 2019 podern ser explicados como segue:

2020
Encargos Subsidlo Prémio de

corn sas)de por morte antiguidade Total

(40) (1) (77) (118)
374 1 33 408

(120) (1) 40 (81)

214 (1) (4) 209

2019
Encargos SubsIdio Prémio de

corn saUde por morte antiguidade Total

4 (1) (93) (90)
89 (1) 59 147

93 (2) (34) 57

92
39
(5)

9
134

Movimentos registados na rubrica Reservas de reavaliaçlo”:
(Ganhos)/perdas atuariais

Responsabilidades em 31.12.2020

214 (1) (4)

Alteracöes demográficas
Alteracâo da taxa de desconto
Outros

Alteracoes demoqráficas
Out ros
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a análise de sensibilidade a uma variacâo dos principais
pressupostos financeiros reportada aquela data conduziria aos seguintes impactos no valor
atual das responsabilidades:

2020
Encargos Subsidio Prém)o
corn saOde por morte de antiuidade

% Valor 0/ Valor % Valor

Alterac8o na taxa de desconto:

Acréscirno de 0,25% -5,77% 2.322 -1,81% 16 -1,58% 740

Reducao de 0,25% 6,22% 2.618 1,87% 17 1,62% 764

A)teracéo da taxa de crescimento dos salr)os:

Acréscirno de 0,25°/o 2,70% 2.531 1,89% 17 l,635’o 1

Alteracão do taxa de crescirnento das pensSes:

Acréscimo de 0,25% 3,41% 2.549 0,00% 16 0,00% 752

Reducao de 0,25% -3,27°/o 2.384 0,00% 16 0,00% 752

2019
Encargos Subsiclio Prémio
corn saüde por rrorte de antiguidade

% Valor % Valor % Valor

Alteraçéo na taxa de desconto:

Acréscirno de 0,25% -5,69% 2.010 -1,84% 16 -1,55°/a 784

Reduçlo de 0,25% 6,13°h 2.262 1,0°h 17 1,59% 809

Alteraçlo da taxa de crescirnento dos salérios:

Acréscimo de 0,25% 2,78°h 2.190 1,93°/s 17 1,61% 809

AlteraçSo da taxa de crescirnento das pensSes:

Acréscimo de 0,25°h 3,28°h 2.201 0,000/0 16 0,00% 796

Redução de 0,25°h -3,15% 2.064 0,00°/s 16 0,00% 796

21. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo desta rubrica decompöe-se da seguinte forma:

2020 2019

Fornecedores, conta corrente:
Banco BIC Português, S.A. 1.816 1.816
Misys Banking Systems 50
Ordem dos agentes de execucão 47 48
Isabel Alexandra Ramos e Associados 47 47
Abreu Advogados, RI 31
Aijm- Sociedade De Solicitadores 30 30
Soares E Janeiro - Sociedade De Solicitadores, R.L 29 35
NOS Comuniacöes SA 25
Augusto Monteiro & Abigail Moreira - Soc.Solicitad 24 27

PImj - Sociedade De Advogados, RI 11 31

Deloitte e Associados, SROC, S.A. 2 64
Intrum Portugal, Lda. - 81
Caixa - Banco de Investimento, S.A. - 78
Outros 1.033 831

3.145 3.088
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22. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica tern a seguinte cornposicäo:

2020 2019

Encargos corn férias e subsIdio de férias 981 1.040

Encargos corn outros benefIcos dos empregados
Encargos corn SAMS (Nota 20) 2.466 2.131
Prémio de antigudade (Nota 20) 931 985
SubsIdio de morte antes da reorrna (Nota 20) 16 16

Acordo de gestào - 2.694
Rendasapagar 928 1.180

Adiantamentos de clientes 521 392

Outros acréscimos de gastos
Honorários 304 251
Caucäo comissâo 95 191

Outros 194 134

Outras contas a pagar 3.170 3.991
9.606 13.005

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica “Acordo de gestào” diz respeito a valores a pagar ao
Banco BIC Portuguès, S.A. no âmbito do acordo de gestão de responsabilidades referente a
operaco de reprivatizaçäo do Banco Português de Negócios, S.A., celebrado em 31 de agosto
de 2012, entre 0 Estado Português (através da Direco-GeraI do Tesouro e Financas) e a
Parvalorern, SA..

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Adiantamentos de clientes” inclui 450 m.euros
e 263 rn.euros, respetivamente, referentes aos adiantamentos efetuados no ârnbito dos
contratos de promessa de compra e venda de imáveis (Nota 10).

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Rendas a pagar” no montante de 928 m.euros diz
respeito as rendas a pagar dos escritórios de Lisboa e Porto, dos estacionamentos e contratos
de leasing, no âmbito da aplicacão da IFRS 16, conforme descrito no ponto 2.6 e na nota 4.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o montante da rubrica “Outras contas a pagar” refere-se
essencialrnente a valores recebidos e para Os quais a Sociedade ainda no obteve informacão
relativamente a contraparte e, por esse rnotivo, se encontram pendentes de alocacäo.

23. ACIONISTAS

Em 31 de dezernbro de 2020 e 2019 o saldo clesta rubrica ascende a 52.668 m.euros, o qual
corresponde a urn adiantarnento efetuado pelo Estado Português a Sociedade no montante
inicial de 111.695 rn.euros, que näo foi objeto de formalizaco.

No decorrer do ano de 2020 no se verificou nenhuma alteracào.

q
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24. VENDAS E SERVICOS PRESTADOS E CUSTO DAS VENDAS

Estas rubricas tern a seguinte composico:

2020 2019
Vendas
• Imóveis (Nota 10) 4.558 9.466
• Prestacão de Servicos 2.2 19 528

6.777 9.994
Custo das vendas

Imóveis (Nota 10) (3.818) (6.082)

(3.818) (6.082)

25. FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composico:

2020 2019

Trabalbos especializados 2.368 2.022
Comisso de cobranca I Servicing 276 829
Servicos de consultoria 196 149
Honorários 262 362
Conservaço e reparacäo 147 237
Comissöesdevenda 135 196
Rendas e alugueres 369 434
Comunicaco 129 97
AvaIiaco Imobiliária 86 84
Taxas de justica 48 109
Vigilância e seguranca 30 90
Comissäo mediaço 23 12
CondomInios - 80
Outros 91 577

4.160 5.278

A rubrica “Trabaihos especializados” refere-se essencialmente ao pagamento de servicos
jurIdicos, honorários de auditores, consultores e contabilidade.

A rubrica “Comissäo de cobranca/ Servicing” refere-se as comissöes pagas a empresas de
gestao e recuperacäo de crédito,

No exercIcio de 2020, a rubrica “Rendas e alugueres” inclui Os gastos corn as rendas das
instalacOes das Sociedades do Grupo.

No exercIcio de 2020 e 2019, a rubrica “Honorários” inclui Os honorários faturados e a faturar
pelo Revisor Oficial de Contas da Sociedade, relativos a revisão legal das contas desse exercIcio,
no montante de 119 m.euros e 103 m.euros, respetivamente, divulgado para efeitos do
cumprimento da alteraçäo introduzida pelo Decreto-Lei n° 185/2009, de 12 de agosto, ao artigo
66°-A do Cádigo das Sociedades Comerciais, Corn referência ao exercIcio undo em 31 de
dezembro de 2019, Adicionalmente, esta rubrica inclui ainda 15 m.euros relativos a outros
servicos de fiabilidade prestados pelo Revisor Oficial de Contas na sequência da Circular Série
A, N° 1394, da Direçäo Geral do Orcamento.
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26. GASTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:
2020 2019

Remuneraces dos orgãos sociais 127 148
Remuneracöes do pessoal 5.737 6.204
Encargos sobre rernuneracöes 1.653 1.753
Encargos corn outros benefIcios dos empregados

• Encargos corn SAMS (Nota 20) 120 134
• Prérnio de antiguidade (Nota 20) (50) (91)
• SubsIdio de morte antes da reforma (Nota 20) 1 1
• Pensöes corn rendas vitailcias (Nota 20) —

Indemnizaçöes contratuais 690 671
Seguros de acidentes no trabaiho e doencas profissionais 29 31
Outros gastos corn o pessoal 72 71

8.379 8.922

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Sociedade e as suas filiais dispöem de 143 e 159
colaboradores (remunerados e não remunerados), respetivamente, repartidos pelas seguintes
categorias profissionais:

2020 2019

Orgos sociais 8 8
Cargosdedireco 17 18
Técnicos, administrativos e outros 118 133

143 159

27. RESULTADOS EM ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVES DE RESULTADOS

Nos exercIcios de 2020 e 2019, esta rubrica respeita a perdas por reducOes de justo valor
associadas as participacbes financeiras registadas em “Ativos financeiros ao justo valor através
de resultados”.

28. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019

Ganhos corn reavaliacão carnbial 41.666 17.269
Ganhos na liquidacào de créditos 541 4.3 18
Outros 6.901 2.427

49.108 24.014

Nos exercIcios de 2020 e 2019, a rubrica “Ganhos corn reavaliacào cambial” diz respeito a
ganhos cambiais obtidos na reavahaco diana de operacöes de crédito denominadas em Dáiares
dos Estados Unidos e em Reais do Brasil.

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Outros”, inciui essencialmente o reemboiso de impostos
pagos no âmbito da adesào do BPN Servicos, ACE ao Piano Especial de Reduco do
Endividamento do Estado (PERES) no montante de 2.151 m.eunos e e do reconhecimento do
saido do acordo de gestão no montante de 2.694 m.euros.
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29. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:
2020 2019

Perdas corn reavaIiaco carnbial 40.417 17.198
Impostos diretos 393 422
Impostos indiretos 1 116
Crédito abatido ao ativo 3.176 5.306
Outros 6.065 312

50.052 23.354

A rubrica “Perdas corn reavaliacão cambial” diz respeito a perdas carnbiais obtidas na
reavahacäo diana de operacOes de crédito denominadas em Dólares dos Estados Unidos e Reais
do Brash.

No exercIcho de 2019 a rubrica “Outros” corresponde ao montante liquidado de IVA no âmbito
da adeso do BPN Servicos, ACE ao Piano Especial de Reduçào do Endividamento do Estado
(PERES),

No exercIcio de 2020, a rubrica “Outros” corresponde essenciaimente aos encargos corn a
carteira Fenix e a gastos refaturados a Sociedade.

A rubrica “Crédito abatido ao ativo” refere-se a anuiacöes de dIvida resultantes de acordos de
reestruturaçào de operacöes de crédito de aiguns ciientes.

30. RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe por tipo de produto:

2020 2019
Juros de operacöes de créd(to:

• Mütuos 4.674 6.128
Contas correntes 295 679

• Descobertos bancários 439 655
• Locacöes 555 528

Outros 420 280

Juros de depósito a prazo - 2

6.383 8.272

31. GASTOS E PERDAS FINANCEIROS

Esta rubrica apresenta o seguinte detaihe:

2020 2019
Juros de financiamentos obtidos

• Empréstimos obrigacionistas - 19.972
• Outros financiamentos obtidos 60.422 62.786

60.422 82.758

Comissöes 14 2.463
Outrosjuros 95 51

60.531 85.272
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32. RELATO POR SEGMENTOS

Ativos fixos tangiveis e intangiveis
Outras contas a receber
Ativos financeiros ao justo valor atravds do outro rendimento integral
Ativos financeiros ao justo valor através cle resultados
Ativos nào correntes detidos para venda
Clientes
Existèncias
Adiantamento a fornecedores
Estado e outros entes psiblicos
Outros ativos
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

Outros financiarnentos obtidoo
Outros passivos
ProvisO en
Fo mecedo res
Estado e outros entes püblicos
Outran contas a pagar
Adiantamentos do Accionistas

Total do passivo

Ativos fixos tangiveis e intangiveis
Outras contas a receber
Ativos financeiros ao justo valor através do outro rendimento integral
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos nOo correntes detidos pare venda
Clientes
Existdncias
Adiantamento a fornecedores
Estado e outros entes piiblicos
Outros ativos
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

Outros financiamentos obtidos
Outros passivos
ProvisOes
Fomecedores
Estado e outros entes pdblicos
Outran contas a pager
Diferimentos
Adiantamentos de Accionistas

Total do passivo

Vendas e prestagOo de serviços

Custo dan mercadorias vendidas e dan mateilas consumidas
Fomecimentos e serviços extemos
Gastos corn o pessoal
Provisdes e perdas por imparidade
Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Outros rendimentos e ganhos
Outros custos operacionais

Rendimentos e ganhos financeiros
Gaston e perdas financeiras

ArnortizaçOes do exercicio
Imposto sobre 0 rendimento do exercicio

Resultado liquids do exercicio

Para cumprimento dos requisitos da Norma IFRS 8, a Sociedade apresenta de seguida as
divulgacöes por segmentos operacionais, de acordo corn a inforrnacäo analisada pelos órgos
de gesto:

- Retaiho: compreende a atividade corn particulares e ernpresários em norne individual.
- Cornercial: compreende a atividade corn empresas.
- Outros: compreende todos os segmentos de atividade que näo foram conternplados nas

linhas de negócio anteriores.

A distribuico dos principais ativos, passivos e rubricas de resultados por segmentos
operacionais nos exercIcios de 2020 e 2019 é a seguinte:

2020
Retalho Comercial Outros Total

-

- 1.036 1.036
20.555 180.862 1.834 203.251

-

- 5.435 5.435
-

- 13.769 13.769
-

- 3.083 3.083
-

- 38.802 38.802
60.153 312 1.531 61.996

-

- 429 429
-

- 766 766
-

- 72.963 72.963

80.708 181.174 139.648 401.530

-
- 4.325.204 4.325.204

- 981 - 981
-

- 6.710 6.710
-

- 3.145 3.145
-

- 327 327
-

- 9.606 9.606
-

- 52.668 52.668

- 981 4.397.660 4.398.641

7fl1 q

Retalho Comercial Outron Total

-

- 1.364 1.364
30.728 190.521 44 221.293

-

- 3.586 3.586
-

- 13.828 13.828
-

- 3.327 3.327
-

- 32.561 32.561
60.197 425 1.315 61.937

•

- 310 310
- 3.996 3.996

-

- 45.646 45.646

90.925 190.946 105.977 387.848

-

- 4.325.197 4.325.197
- 1.091 - 1.091
-

- 5.945 5.945
-

- 3.088 3.088
-

- 671 671
-

- 13.005 13.005
-

- 3.192 3.192
-

- 52.668 52.668

- 1.091 4.403.766 4.404.857

2020
Retalho Comercial Outros Total

-
- 6.777 6.777

-
- (3.818) (3.818)

-

- (4.160) (4.160)
-

- (8.379) (8.379)
8.487 18.825 (3.828) 23.484

-
- 2.214 2.214

149 40.451 8.508 49.108
- (43.367) (6.685) (50.052)

8.636 15.909 (9.371) 15.174

2.814 3.015 554 6.383
-

- (60.531) (60.531)

2.814 3.015 (59.977) (54.148)

(441)
(12)

(39.427)
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2019
Retaiho Comercial Outros Total

Vendas e prestaçlo de serviços
Custo das mercadorias vendidas e das matenas consumidas
Fomecimentos e serviços extemos
Gastos corn o pessoal
Provisöes e perdas por imparidade
Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Outros rendimentos e ganhos
Outros custos operacionais

Rendimentos e ganhos financeiros
Gastos e perdas financeiras

AmortizaçOes do exercicio
Imposto sobre a rendimento do exerciclo

Resultado liquido do exercicio

Mercados Geográficos

9.994 9.994
-

- (6.082) (6.082)
-

- (5.278) (5.278)
-

- (8.922) (8.922)
21.404 (806) 24.362

- (24) (24)
20.392 2.761 24.014

(20.531) (1.253) (23.354)

21.265 (9.610) 14.710

3.047 4.695 530 8.272
-

- (85.272) (85.272)

3.047 4.695 (84.742) (77.000)

(347)
5

(62.632)

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a atividade da Sociedade e da suas filiais é desenvolvida
em Portugal, Brash e lihas Cayman.

33. ENTIDADES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, são consideradas entidades relacionadas da Sociedade, o
seu acionista, as suas participadas, a Parups, SA., a Parparticipadas, SGPS, S.A. e suas filiais
e associadas, as outras entidades pertencentes ao Estado Português, nomeadamente a Direcão
Geral do Tesouro e Financas (DGTF) e os órgãos de gestão da Sociedade.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as demonstracöes financeiras da Sociedade incluem Os
seguintes principais saldos e transaçOes com entidades relacionadas:

Ativos:
Estado e outros entes pt)blicos (Nota 12)
Caixa e equivalentes de caixa (Note 14)

Pessivos:
Fornecedores
Outros linanciamentos obtidos (Nota 17)
Estado e outros entes psiblicos (Nota 12)
Acionistas (Nota 23)

Proveitos
Outros rendimentos e ganhos (Note 30)

Custos:
Gastos corn pessoal (Nota 26)
Gastos e perdas financeiras (Nota 31)

Ativos:
Estado e outros entes piblicos (Note 12)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 14)

Passivos:
Outros financiamentos obtidos (Nota 17)
Estado e outros entes püblicos (Nota 12)
Acionistas (Note 23)

Proveitos:
Outros rendimentos e ganhos (Note 30)

Custos:
Gastos corn pessoal (Nota 26)
Gastos e perdas financeiras (Nota 31)

2020
Outras entidades

Orgãos
DGTF do Estado CGD

Português

- 419 -

- 51.138 114
- 51.557 114

2019
Outras entidades

Or
DGTF do Estado CGD

soclais
Português

- 289 - -

- 20.397 81 -

- 20.686 81 -

(4.325.197)
(618)

(52.668)
(4.377.865) (618) - -

-

- 2 -

-

- 2 -

- -

- (148)
(59.901) - (25.311) -

(59.901) - (25.311) (148)

3.764

861
(1.570)

3.055

-

- (4)
(4.325.204) - - -

- (301) - -

(52.668) - - -

(4.377.872) (301) (4) -

-

- 2 -

-

- 2 -

- - - (127)
(60.418) - (1) -

(60.418) - (1) (127)
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34. DIVULGACOES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Poilticas de gestão do risco

Risco de Taxa de Juro

o risco de taxa de juro pode ser definido como o impacto nos resultados e no capital próprio
de urna variacão adversa das taxas de juro de mercado. Incorre-se na assuncão de risco de
taxa de juro sempre que, no desenvolvirnento da atividade, se contratam operaçOes corn fluxos
financeiros futuros sensIveis a eventuais variacOes da taxa de juro.

o desenvolvimento do valor nominal dos instrumentos financeiros corn exposicão a risco de
taxa de juro, em funcão da sua rnaturidade ou data de refixação em 2020 e 2019, é
apresentado no quadro seguinte:

2020

Total de Refvsacâo / Datas do Motvridade

AIDO

<0=71
o0=36M ‘r 03

No 50)090

Total

05005 Irnancorros 00 julIo valor através de result040s - - - - - - 5.435 5.435
Outrascontasarevoboc - 3.561 711 - 632 11.682 186.665 203.251
Coma e equrvalertos do oaua - - - - - 72.963 72.963

- 3.561 711 - 632 11.682 265.063 281.649

OvIros hoancraroentos obtrdos - - - (4.325.204) - - - (4 325 204)
Ad,arrtareontos do acionistas - - - -

- (52.668) (52.668)

- -
. (4.325,204) - - (52.668) (4377.872)

EoposmcDo Liquid, - 3.561 711 (4.325.204) 632 11.682 212.395 (4096.223)

2019

Colas de Reftoacao / 00145 de Maturidade

u7Oar

3 bl. o6Meres
<.12

520 suj000
Total

Ativos financerros ao Justo valor através do resultados . .
‘ 3.586 3.586

Outras 000tasa receber 2.548 5.784 3.806 ‘ 2.673 ‘ 206.432 221.293
Can, o equoalentes do coma - - - - - 45,646 40.646

2.548 5.784 3.856 - 2.673 - 255.664 270.525

Ovtrosfcraocmoroeotos obtidos - - - (4.325.197) - - - (4.325.197)
Adrartar,rontou do aoioodtas - - - - (52.668) (52.668)

(4.325.197) - - (52.668) (4.377.865)
EoposrcOo Liqurda 2.548 5,784 3856 (4.325 197) 2.673 - 202.996 (4.107.340)

Risco de Liquidez

O risco de liquidez é o risco de uma instituicão não possuir recursos suficientes para financiar
Os seus ativos ou para honrar os seus compromissos sem incorrer em perdas inaceitáveis.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a liquidez da Sociedade é assegurada na sua totalidade
pelo Estado Português.

Os cash-flows previsionais dos instrumentos financeiros de acordo corn a respetiva maturidade
contratual, apresentam o seguinte detalhe:

2020

PrazOs OO54uaiS ContootvaiS

Do 1 Més a Do 1 AnO a Se 3 torus a Do S 80105 a Moms do 10
II 01

1000 3 00,45 10 anbs
Inderorrn,00 o Total

Abuo
Dvtras cantos a rocobor 40 1.633 2.634 2.154 6.126 4.000 100.684 203.261
Atrvos Iran0000s to lusto valor atr006s do cetu5080s - . - - - - 5.435 5.435
Camaa oqurualonros do camoa 72.963 - . - - - - 72,963

73.003 1.633 2.634 2.154 6.126 4.000 192,099 281,649

Posnivo

Outros Snancran,ontos obtrdos - (4,325,204) . - - - - (4.375.204)
Atoarrar000tos do acarutas - - - - 152.668) (52,668)

- (4,325,204) - - - . (52,668) (4.377.072)

D(Or000ial 73,003 (4,323,671) 2.634 2.154 6.126 4.000 139.431 (4.096.223)

2019

Prazos ROSduaO Cortratuaa

4161 Met
DolMjt a 0018080 a Do3Mos a Des OutDO 0 MaO de 10

Iodeteoorinado Total

Outr0508ntas ar00060r 215 10.047 9.716 4,032 16,443 1,893 178.547 221,293
Atruos flvarcorms 00 usro valor atravCs at resutados - - - - . - 3.586 3,586
Camea 0 oqvoalontot do nIna 45.645 - . - - 45.646

45.851 10.047 9,716 4,432 16.443 1,893 182.133 270,525

PatsrvO

Outros flnanoamortos 051485 - (4,325,197) . - . - - (4.325,197)
Ad.antarnortos de aroriotas . - - , ‘

- 1 52.6681 (52,6601

(4,325,197) . - . - (52.668) (4,377.856)

Dtororoal 45,861 (4,316,150) 9,716 4,432 16,443 1,093 129,465 (4,107.340)

Conforme se pode verificar pelo quadro acima, os passivos corn vencimento ern 2020 e 2019
são superiores as disponibilidades da Sociedade. De acordo corn o orcamento para 2021

PARVAI.OISEM, 6.0.. Sodo EdrfivioArqviparqoe 7—Ova Dr. AntonIo looroiro Borgos, 607.60 Pisa, Mirufloros — 1495-131 Algos • Capital Soolalr (50,000,00
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aprovado pela Sociedade e submetido a Direco-GeraI do Orcamento, o défice de tesouraria
será resolvido através da concessäo de empréstimos adicionais pela DGTF,

Risco de Crédito

Qualidade do risco de crédito dos instrumentos de dIvida

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os investimentos financeiros sujeitos aos requisitos
de imparidade previstos na IFRS 9, analisados por stage, apresentam a seguinte composicäo:

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendirrnto int.!al
Exoosicào bruta Perdas oor imoaridade Total

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os ativos financeiros ao custo amortizado sujeitos a
imparidade individual e coletiva, analisados por stage, é apresentada conforme segue:

Outras contas a receber:

31/12/2020
Exposiç6o bruta Perdas par imparidade

Andlise individual Análise coletiva Total Andlise individual Andlise coletiva Total

Stage 1 873 1839 2.712 208 150 358
Stage 2 237 - 237 71 - 71
Stage 3 2.601.593 167.284 2.768.877 2.424.089 145.127 2.56g.216

2.602.703 169.123 2.771.826 2.424.368 145.277 2.569.645

31/12/2019
Exposicão bruta Perdas par imparidade

Andlise individual Andlise coletiva Total Andlise individual Andlise coletiva Total

Stage 1 3.179 2.552 5.731 294 125 419
Stage 2 1.323 69 1.392 337 16 353
Stage 3 2.698.579 174.261 2.872.840 2.507.086 152.045 2.659.131

2.703.081 176.882 2.879.963 2.507.717 152.186 2.659.903

A ciassificaco dos ativos financeiros por stages tem por base a observacäo dos seguintes
critérios:

Stage 1: Clientes em situacäo regular ou com atraso no pagamento ate 30 dias;

Stage 2: Clientes com atraso no pagamento entre 31 e 90 dias; e

Stage 3: Clientes com atraso no pagamento superior a 90 dias ou que apresentem operacOes
reestruturadas.

Adiantamentos a fornecedores — Cesso de créditos:

31/12/2020
Exposicão bruta Perdas por imparidade

Andlise individual Análise coletiva Total Andlise individual Andlise coletiva Total

Stage 1 - 63.292 63.292 - 3.565 3.565
Stage2 - - - - - -

Stage 3 11.537 646 12.183 10.759 515 11.274
11.537 63.938 75.475 10.759 4.080 14.839

31/12/2019
Exposic3o bruta Perdas por imparidade

Análise individual Análise toletiva Total Análise individual Análise coletiva Total

Stage 1 - 61.039 61.039 - 2.634 2.634
Stage2 - - - - - -

Stage 3 11.537 2.850 14.387 10.759 1.411 12.170
11.537 63.889 75.426 10.759 4.045 14.804

No que respeita as operacbes inciuldas na rubrica “Adiantamentos a fornecedores — Cessão de
créditos” sujeitas a análise de imparidade coletiva, atendendo as limitacôes de informaco

—

sobre o cumprimento do seu piano de reembolso, foi efetuada uma estimativa de imparidade J

PARVALOREM, 5.8,. Sedrn Edifinlo Arqoiporqoe 7— Roo Dr. Arrtdrrio Loureoo Borges, nQ 7-6° 860, Moefioren
— 1495-131 Alger • topitol SocioL €58,000.00
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de acordo corn a natureza das operacães, assumindo-se que a major parte corresponde a
créditos a habitacäo de colaboradores da Sociedade ou do Banco BIC, S.A, que se presume
estarem em situacao regular (stage 1).

Risco de Mercado

o risco de mercado e o risco da existência de perdas decorrentes da variacão adversa de valor
de urn instrumento financeiro como consequência da variacao de fatores de risco,
nomeadamente taxa de juro, taxa de câmbio, spreads de crédito, precos de açOes e precos de
rnercadorias.

Risco de Taxa de juro - Análise de sensibilidade

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o irnpacto no justo valor dos instrurnentos financeiros
sensIveis a risco de taxa de juro de deslocacóes paralelas na curva das taxas de juro de
referenda de 25 e 100 basis points (bp), respetivamente, pode ser demonstrado pelos
seguintes quadros:

2020
-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

Ativo

Outras contas a receber 245 61 (61) (245)
Total ativo sensivel 245 61 (61) (245)

Passivo

Outros financiamentos obtidos (31.141) (7.785) 7.785 31.141

Total passivo sensivel (31.141) (7.785) 7.785 31.141

Total Ganho / Perda (30.896) (7.724) 7.724 30.896

2019
-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

Ativo

Outras contas a receber 77 19 (19) (77)
Total ativo sensivel 77 19 (19) (77)

Passivo

Outros financiamentos obtidos (31142) (7.785) 7.785 31.142

Total passivo sensivel (31.142) (7.785) 7.785 31.142

Total Ganho / Percfa (31.065) (7.766) 7.766 31.065

No quadro seguinte é apresentado o efeito na margem financeira projetada para os exerdIcios
de 2021 e 2020, de uma deslocacao paralela das curvas de taxas de juro de 25 e 100 bp que
indexam os instrurnentos financeiros sensIveis a variacöes na taxa de juro:

Projeção Margern Financeira - Exercicio de 2021

-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

Proveitos corn juros (34) (9) 9 34
Custos corn juros - - - -

Margem Financeira (34) (9) 9 34

Projeção Margem Financerra - Exercicio de 2020

-100 bp -25 bp +25 bp +100 bp

Proveitos corn juros (96) (24) 24 96
Custos corn juros - - - -

Margem Financeira (96) (24) 24 96
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Outras contas a receber
AtvOs Onanceiros ao Justo valor através de outro rend imento integral
Atrvos financeiros ao Justo valor através de resuitados
Outros ataos Onanceiros
Caixa e equivalentes de caine

Passrvo
Outros financiamentos obtidos
Fornecedores
Adiantarnentos de accionistas
Outran passivos

Eoposiç3o iqoida

203.123 127 1 203 251

5.435 - - 5.435
13769 - - 13 769
55.478 17.451 34 72.963

277.805 17.578 35 295.418

(4.325.204) - - (4.325.204)
(3.145) - - (3.145)

(52.668) - - (52.668)
(981) - (981)

(4.381.998) - - (4.381.998)
(4.104.193) 17.578 35 (4.086.580)

Outras contas a receber
Ativos (inanceiros an justo valor através do outro rendimento integral
Ativos financeiros an josto valor atravds do resultados
Outros ativos financeiros
Caixa a equivalentes do caine

Passivo
Outros financiamentos obtrdos
FOrnecedores
Adiantamentos do accionistas
Outros passivos

Exposiçdo liqoida

Justo valor

Ddlares-Norte
Euros Reais Total

Americanos

219.976 1.317 221.293

3.586 - - 3.586
13.828 - - 13.828
24.977 20.669 - 45.646

262.367 21.986 - 284.353

(4.325.197) - - (4.325.197)
(3.088) - - (3.088)

(52.668) - - (52.668)
(1.091) - - (1.091)

(4.382.044) - - (4.382.044)
(4.119.677) 21.986 - (4.097.691)

Sempre que possIvel, a Sociedade estimou o justo valor recorrendo a cotacOes em mercados
ativos ou técnicas de valorizaçäo baseadas em dados de mercado para instrumentos corn
caracterIsticas idênticas Cu similares aos instrumentos financeiros por si detidos. Urn mercado
é considerado ativo, e portanto lIquido, quando é acedido por contrapartes igualrnente
conhecedoras e onde se efetuarn transacöes de forma regular.

Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, a Sociedade apura
o respetivo justo valor corn recurso a técnicas de valorizaçäo. Para estes instrurnentos
financeiros, o justo valor é apurado corn base em técnicas de valorizaçäo utilizando “inputs”
nâo baseados em dados observáveis de mercado (NIvel 3, de acordo corn a classificacào da
norma IFRS 13).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor dos ativos e passivos financeiros valorizados
ao custo amortizado, é o seguinte:

AtIVO

Ativo nap corrente
Outras contas a receber

Ativo corrente
Adiantamento a fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa

Passivo

Pass/vp corrente
Outros financiamentos obtidos
Acionistas

219.418 (16.167)

61.996 61.996 -

72.963 72.963 -

338.210 354.377 (16.167)

4.325.204 4.317.185 8.019
52.668 - 52.668

4.377.872 4.317.185 60.687

Risco Cambial

0 risco cambial representa o risco de perdas devido a variacöes adversas nas taxas de câmbio.
Nos exercIcios de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros apresentam o seguinte detalhe por
moeda:

2020

DOlares-Norte
Euros Roan Total

Americanos

2019

2020
Valor de Justo Diferenca
Balanco valor

_________________

203.251
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2019
Valorde Justo Diferenca
Balanco Valor

__________________

Ativo

Ativo não corrente
Outras contas a receber 221.293 235.776 (14.483)

Ativo corrente
Adiantamento a fornecedores 61.937 61.937 -

Caixa e equivalentes de caixa 45.646 22.424 23.222

328.876 320.137 8.739

Passivo

Passivo corrente
Outros financiamentos obtidos 4.325.197 4.317.185,00 8.012
Acionistas 52.668 52.668 -

4.377.865 4.369.853 8.012

No ârnbito do preenchimento dos quadros acima, foram utilizados Os seguintes pressupostos:

• “Outras contas a receber”: para as operacöes que se encontrarn em situacão regular, o
juSto Valor foi apurado atendendo aos fluxos de caixa contratuais previstos atualizados de
acordo corn a taxa de juro da operacäo acrescida de urn spread de risco (corn exceçäo das
operacöes de crédito as Sociedades Parups S.A. e Parparticipadas SGPS, S.A. em que foi
considerado o valor nominal do crédito em virtude de ser risco Estado Português) e para
as restantes operacöes foi considerado o seu valor lIquido de imparidade que corresponde
a melhor estirnativa do valor recuperável por via de execucão dos colaterais associados a
estas operacOes;

• “Adiantamento a fornecedores”: face a informacäo disponIvel sobre os créditos geridos
pelo Banco BIC Português, S.A., a Sociedade considerou o valor contabilIstico como o seu
justo valor;

• “Caixa e equivalentes de caixa” e “Acionistas”: dado tratar-se de aplicacöes a vista, a
Sociedade considera que o valor contabilIstico é uma aproxirnaco razoável do seu justo
valor;

• “Outros financiamentos”: considerando as condicöes que se aplicam presentemente as
operacöes de financiamento concedidas pela DGTF, o cálculo do justo valor destes
ernpréstirnos em 2020 e 2019 foi efetuado considerando a taxa que teria sido aplicada a
Parvalorern, caso tivessem sido concedidos novos ernpréstimos, no final de 2020 e 2019,
respetivarnente.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a forma de apurarnento do justo valor dos instrumentos
financeiros, valorizados ao justo valor, pode ser resumida como se segue:

2020
Ativos financeiros ao lusto valor

Tipo de CotacOes em Técnicas de valorizaç8o baseados em:

instrumentos mercado ativo Dados de mercado Outros
financeiros (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) Total

Ativo:
Ativos financeiros ao justo valor

através do resultados - - 5.435 5,435

-
- 5.435 5.435

2019
Ativos financeiros ao justo valor

Tipo de Cotaçöes em Técnicas ole valorizaçSo baseados em:

instrumentos mercado ats’o Dados do mercado Outros
financeiroo (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) Total

Ativo:
Ativos financeiros ao justo valor

atravéo de reoultadoo - - 3.586 3.586

-

- 3.586 3.586
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Para efeitos de apresentação nesta Nota, os instrumentos financeiros são classificados de
acordo corn a seguinte hierarquia, conforme previsto na norma IFRS 13:

• NIvel 1 — Cotacöes em mercado ativo

Esta categoria inclui instrumentos financeiros cotados em Bolsas de Valores.

• NIvel 2 — Técnicas de valorização baseadas em dados de mercado

Neste nIvel são considerados os instrumentos financeiros valorizados por recurso a
técnicas de valorizacão baseadas em dados de mercado para instrumentos corn
caracterIsticas idênticas ou similares aos instrumentos financeiros detidos pela Sociedade
ou em modelos internos que utilizam maioritariamente dados observáveis no mercado
(como por exemplo curvas de taxas de juro ou taxas de câmbio). Este nIvel inclui ainda
os instrumentos financeiros valorizados por recurso a precos de compra de terceiros (bids
indicativos), baseados em dados observáveis no mercado.

• NIvel 3 — Técnicas de valorizacão utilizando principalmente inputs não baseados em dados
observáveis em mercado.

Os ativos e passivos financeiros são classificados no nIvel 3 caso se entenda que uma
proporcão significativa do seu valor de balanço resulta de inputs não observáveis em
mercado, nomeadamente: (i) obrigacOes e instrumentos financeiros derivados que são
valorizados corn recurso a modelos nternos, não existindo no mercado um consenso
geralmente aceite sobre os parâmetros a utilizar; (ii) obrigacóes valorizadas através de
bids indicativos divulgados por terceiros, baseados em modelos teóricos; e (iii) fundos de
investirnento imobiliário fechados e/ou corn reduzida liquidez.

Para os instrumentos financeiros registados no balanco ao justo valor, o movimento ocorrido
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 nos ativos financeiros classificados
no NIvel 3 apresenta o seguinte detalhe:

Saldo inicial em 31 de clezenibro de 2019

________________________________________________________________________________

Impacto de reclassificaclo cle transiçlo - IFRS 9

VariacOes de justo valor
Outros

Valor de bela nço liquido em 31 de dezembro de 2020

__________________________________________________________________________

Saldo inicial em 31 de riezembro de 2018

________________________________________________________________________________

VariacSes de Justo valor
Outros

Valor de balanço liquido em 31 de dezembro de 2019

__________________________________________________________________________

35. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existirarn acontecimentos apás a data do balanco que necessitem de ser divulgados ou
que devessem estar registados nas demonstracöes financeiras.

Ativos financeiros
ao justo valor alravés

de

Ativos financeiros
80 justo valor atravds de
outro integral. . Total

3586 - 3.586

1.849 - 1.849

5.435 - 5.435

Ativos financeiros Ativos financeiros
ao (6510 valor atravds ao justo valor através de

de resultados outro rendimento integral Total

3.610 - 3.610

(25) (25)
1 - 1

3,586 - 3.586
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6. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAcOES LEGAIS
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1. Objetivos de gestâo (artigo 382 do RJSPE) e Piano de Atividades e Orcamento

Conforme previsto no artigo 38 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, que aprova o
regime jurIdico aplicável ao setor püblico empresarial, o acionista tern o dever de definir quer
os objetivos e resultados a alcancar em cada ano e triénio, em especial os económicos e
financeiros, quer as orientacöes a aplicar no desenvolvimento da atividade empresarial
reportada a cada triénio.

o rninistério sectorialmente responsável pela Tutela da Sociedade deve emitir as orientacöes

especIficas aplicadas a cada empresa e definir os objetivos a alcancar no exercIcio da respetiva

atividade operacional. Relativamente ao triénio correspondente ao rnandato de 2019-2021, os

objetivos e métricas decorrem da Estratégia definida pelo Conselho de Administraco em

consonância corn as orientaçöes e objetivos definidos pela Tutela a cada rnornento para as

empresas PARs, SEE, e nos OE e decreto-Iei da execucào orçamental aprovados em cada ano.

Qualitativos

Preparar e apresentar urn Piano de Liquidacäo das PARs a aprovar
pela Tutela que conduza a Impiementacao de rnedidas de
Liquidaco e Encerramento, tendo em conta a max(mizaco de
valor para o Estado:

2019 - Definicão do Piano aprovado pelo conseiho de
Administracao

2020- Vaiidacao (Tutela) e impiementacao do Piano

Cumprimento de obrigacöes legais

Garantir o cumprimento de todas as disposicoes legais e
reguiatorias (risco legal e reguiatorio)

indicador: Desconformidades Resoividas/Desconformidades
Relatadas

impiementar urn sisterna de gestao de risco para assegurar o
controle e M(tigacäo do Risco Operacional:

2019- Arranque do projeto e definiçao dos rnacroprocessos
2020- Modelo de Gestão de Risco para Gestão de imOveis
finalizado e entrada em producao

impiementar meihorias nos regulamentos e procedirnentos
internos associados as boas prát(cas de gesto (otimizacao
processos)

indicador: NQ de intervencoes/meihorias/atuaiizacaes nos
normativos internos

Cumprir as obrigacoes de reporte (DGO, SIRIEF, Sigo, prestacao de
contas, etc.)

Indicador: N Acöes cumpridas/NO Total de Acoes

Eficácia das apiicacOes iformáticas

Assegurar, no que respeita a aphcacão do sisterna de gestao de
créditos, o controlo sistemático de todas as operacoes internas e
externas que permita urna informac8o de gest8o fidedigna e
atempada

indicador: Disponibihdade efetiva/Disponibihdade total

Objetivos e Indicadores

Cassifcacão

2020

5

5

5

5

Observacöes

Classificacäo, face aos
indicadores

ciassificaçao:
Nâo Cumpre = 1
Curnpre = 5

Ciassificac8o:
Se i dicador - 0% a 50% = 1
Se indicador - 50% a 80% = 3
Se indicador superior a 80% = 5

Ciassificaco:
Não Curnpre = 1
Curnpre = 5

classificaco:
Se indicador -0 = 1
Se indicador de 1 a 3 = 3
Se i dicador superior a 3 = 5

Ciassificac8o:
Se indicador - 0% a 75% = 1

Se indicador - 75% a 90% = 3
Se indicador superior a 90% = 5

ciassificacäo:
Se indicador de 0% a 90% = 1
Se indicacäo superior a 90% = 5

S
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Objetivos e Indicadores

Quantitativos

Cumprimento PMP a Fornecedores

PMP Anual

Recuperacäo em cash

Peso do valor recuperado

Indicador = Recuperaco Cash/ABS (VCL (N) - VCL (N-i))

(em qua VCL - Valor Contabilistico Liquido(

Eficléncia Operacional

Peso dos FSE

Indicador = (FSE (N)! Recuperacäo Nl)/(FSE 8s,/Recuperaco (N-i))

Variac3o dos Gastos corn pessoal ajustado

Indicador = [Custos corn pessoal - valor ajustado] (N s - [Custos corn
pessoal - valor ajustado (N,]

(em que valor ajustado lndemnizacBes + reposiçlo dos direitos adquiridos(

Observacöes

Classificaço, face aos

nd icado res

Cumprimento nas 3 PARs = 5

Curnprirnento ern 2 PARs 3

Não cumprimento ern nenhurna dat
PARs = 1

Classificacäo;

Se indicador <0,8 = 1
5

Se 0,8 indicador < i =3

Se indicador 1 =5

Se 75 m€ indicador < 100 m€ = 3

Se indicador 100 m€ = 5

Classificacao:

Se indicador <3 = 1
5

Se 3 S indicador < S = 3

Se indicador 5 = 5

Classificaco:

Se indicador> 2% = 1
5

Se 1,5% < indicador 52 = 3

Se indicador 5 1,5% = S

Apesar da reduçlo de FSE em 15%, a magnitude da diminuiclo dos valores recuperados foi superior. Mantdm-se o objetivo de controlo de
custos e asmento da recuperaclo de ativos.

(
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Objetivos e lndicadores

Sustentabilidade Ambiental e Social

Desenvolver iniciativas de fomento da empregabilidade

Implernentar medidas de Responsabilidade Arnbiental

Classificacão

2020

3

5

Classificação

2020

Classificac o/mectidas:
Se Iniciativas:

se < 2 = 1;
se 2 = 3;
se 3 = 5

Classificacäo:

Se Iniciativas/medidas.
se <2 = 1;
se 2 = 3;
se 3 = 5

Observacöes

Classif(cacão, face aos

indicadores

Classificacâo:

Classificaco:

Se indicador <0,9 = 5
1 l•)

Se 0,955 indicador <1 = 3

Se indicador 1 = 1

Classificaco:

Se <75 rn€ = 1
5

Variac3o de Recursos Humanos

Indicador: N2 colaboradores (N-1( - NO colaboradores (N(

Sustentabilidade Financeira - Variac3o do endividarnento

Indicador = Endividarnento (N)/ Endividamento (N-i) - 1
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A avaliacào do grau de cumprimento dos Objetivos e fixada de acordo corn a seguinte greiha:

Grau de Cumprimento Avahacào Global

1 no cumprido

3 cumprido

5 superado

Execucâo do Piano de Desvio Medidas de
Atividades e

Real 2020 iustificacâo dos desvios
correco

Orcamento para aplicadas /
2020 Valor % a aplicar

Principios financeiros
de referência

Outras Contas a
Receber (€23996 206,95 -33,01 -13,8% Relativos a Carteira de Crédito
milhôes)

Montantes ficaram abaixo do previsto: i)
CMVMC € 1,2 milhöes (irnóveis); ii) FSE’s € 3,7
milhöes (vários servicos näo ocorrerarn dada a

Gastos diminuiçao da atividade em virtude da
operaclonais (€25,69 16,35 -9,34 -36,4% pandemia) e; iii) Despesas corn pessoal € 4,44
milhöes) milhöes (n8o ocorreram as saldas previstas e,

consequenternente, näo houve lugar ao
pagamento do montante de ndemnizacöes
estirnado)

Prazo Médio de
A PARVALOREM no tern pagamentos em

Pagarnento a 38
atraso

Fornecedores (9 dias)

Reduco de € 3,7 milhöes (vários serviços no
FSE (€7,85 rnilhbes) 4,15 -3,70 -47,1% ocorreram dada a diminuiçao da atividade em

virtude da pandemia)

Existéncias ( €32,35
32,56 0,21 0,6% Venda de imóveis superior ao previsto

milhães)

Nao ocorreram as saidas previstas e,
Gastos c/ Pessoal consequenternente, não houve lugar ao

8,37 -4,33 -34,1%
(€12,] milhöes) pagamento do montante de indemnizacâes

estimado

Custos e Perdas
Financeiras (€6041 60,40 0,00 0,0%
rnilhöes)

Frota Autornóvet Reducäo de quatro viaturas (frota Parvalorem),
26 4 13,3%

(30 viaturas) em consequència da saida de colaboradores.

o quadro de pessoal sofreu uma reducao de 16
Quadro de pessoai 135

colaboradores

Nivel de
endividamento

o servico da divida foi diferido para 2021,
Decréscimo do

acréscimo de custos. Por essa razão, o rnontante
endividarnento 0% 0% 0,0%

dos financiamentos em divida a DGTF näo sofreu
rernunerado em 0,1%

alteracao.
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Milhares de Euros

Grau de execuco do Orcamento 2020

Cap.! Graude
Orcamento Executado

Agrup. Execucao

Receitas

Rend imentos da propriedade 05 7 302 7 302 100%

Venda de bens e servicos correntes 07 4770 4770 100%

Outras receitas correntes 08 5 201 5 201 100%

Ativos Financeiros 11 50650 27709 55%

Saldo da gerência anterior 16 21 948 21 948 100%

Despesas

Despesas corn o pessoal 01 11 187 8 108 72%

Aquisicão de bens e servicos 02 36955 4 689 13%

Juroseoutrosencargos 03 832 25 3%

Outras despesas correntes 06 11 311 811 7%

Aquisico de bens de capital 07 271 86 32%

Ativos Financeiros 09 6 812 785 12%

o total de Receitas cobradas (expurgando o Saldo de Gerência do ano anterior) ate final do
ano ascendeu a € 44,98 milhöes, sendo que 62% desse valor foi relativo a Receitas de Capital
- “Ativos financeiros” — recuperaco de crédito. Adicionalmente foram realizados € 6,9 milhöes
em Juros da carteira; cerca de € 4,8 milhôes em Vendas de lmóveis, € 5,2 milhöes em Outras
Receitas Correntes, destacando-se o recebimento do BPN Cayman, no montante de € 3
rnilhöes e uma nota de crédito do BPN Servicos, ACE (derivado de urn reernbolso por parte da
Autoridade Tributária), no rnontante de € 2,15 rnilhôes; e € 419 rnilhares ern Rendas de
lmóveis.

o total de receitas cobrado, referido no ponto anterior, correspondeu a uma taxa de execuço
66%, justificado em grande medida pela recuperaço de crédito que ficou em 55% do
estirnado. Comparativarnente ao perlodo hornólogo, a receita dirninuiu em € 16,73 milhöes
(expurgando “Passivos financeiros” isto é, transferências do Estado e o Saldo de Gerência
Anterior), justificada essencialmente pela quebra na venda de irnóveis (-€ 4,28 milhöes) e de
Ativos Financeiros (-€ 14 milhôes).

As Despesas acumuladas totais atingiram o valor de € 14,50 milhôes, o que representou uma
diminuicào de € 28,69 milhöes face a 2019 (expurgando “Passivos financeiros” isto é,
transferéncias do Estado). Esta diminuico ficou a dever-se, essencialrnente, a rubrica “Juros e
Encargos Financeiros” que reduziu em € 27,438 rnilhöes devido ao térrnino do empréstimo
obrigacionista. Relativamente as “Aquisicôes de Bens e Servicos” as rnesmas encontram-se
abaixo do executado no perIodo homólogo (-€ 425 milhares).

Na rubrica “Despesas corn o pessoal”, o montante executado de € 8,10 milhöes corresponde
a urn grau de execuco de 72% e a uma diminuiço de €988 rnilhares face a 2019 (-10,86%).

Relativamente as despesas que compöem a “Aquisiço de bens e servicos correntes”, cerca de
76% dizern respeito a “Outros Trabalhos Especializados”, onde se registam as despesas rnais
representativas corn a recuperaço dos créditos (cornissöes de cobrança, rnediadores,
solicitadores, advogados, agentes de execuco, entre outros).

A rubrica de “Juros e outros encargos” apresenta uma execuco de aproximadarnente 24 mil
euros e diz respeito a corn issöes e despesas bancárias.

Nas Despesas de Capital a rubrica relativa a “Aquisico de bens de capital” regista uma
execucào de € 86 rnilhares, despesa relativa a aquisico de material inforrnático € 70,7
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milhares; aquisiço de material administrativo, € 8,3 milhares e amortizaço de capital da
locacão financeira € 6,9 milhares.

Ainda dentro deste agrupamento e no que diz respeito aos “Ativos Financeiros”, a rubrica
registou uma execuco de € 767 milhares sendo, na sua maioria, relativa a compra de créditos
ao Fundo Imomarinas (€ 754 milhares); a entrada de capital no Fundo Vega (€ 8 milhares)
conforme disposto no n.2 3 do artigo 6.2 do Regulamento de gestào do Fundo; e a realizacäo
de suprimentos nas sociedades Brick & Sand e Palácio das Aguias (€ 22,5 milhares).

2. Gesto do Risco Financeiro

A PARVALOREM no recorre a financiamentos de lnstituiçöes Financeiras. As suas
necessidades sao, na componente nào coberta por receitas/recebimentos prOprios,
asseguradas, exciusivamente, por empréstimos do seu acionista, o Estado, através da D.G.T.F..

A carteira de financiamentos em curso está intrinsecamente ligada a reprivatizaço do BPN e
medidas subjacentes a mesma, determinadas pelo Despachos de Sua excelência o Senhor
Secretário de Estado do Tesouro e Financas fl.Q 739/1O-SETF, de 19 de juiho, n.2 875/10-SETF,
de 19 de agosto, e n.2 19070-A/2010-SETF, de 15 de dezembro.

Anos 2020 2019 2018 2017 2016

Encargos Financeiros (m€) 60 430 85 211 101 493 108 326 120 508

Taxa Media de Financian,ento (%) 1,48% 2,06% 2,4% 2,57% 2,71%

3. Limite de crescimento do endividamento

Nos termos definidos no n2 1 do artigo 602 da Lei n2 2/2020, de 31 de marco (Lei do Orcamento
do Estado para 2020), retificada pela Lei 27-A/2020, de 24 de julho, apurado nos termos da
formula disposta no n2 4 do artigo 1592 do decreto-Lei n2 84/2019, de 28 de junho (DLEO
2019), o crescimento do endividamento é o seguinte:

2020 2019
Variacão do Endividamento (execucao)

Valores (€)

Financiarnento Remunerado (Corrente e nào Corrente) 4090613643 4090613 643

Capital Social / Capital Estatutdrio 50000 50000

Novos Investimentos no ano 2020 (corn expressão niaterial) 0

Variac8o do Endividamento 0%

4. Prazo Médio de Pagamento (PMP)

Variaçâo 20/19
PMP 2020 2019

Valor

Prazo (dias) 38 59 -21 -35%

‘7, c:j
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Conforme definido no Decreto-Lei n.2 65-A/2011, de 17 de maio, Os atrasos da PARVALOREM,
nos pagamentos (arrears), so os constantes do quadro seguinte:

Valor das dividas vencidas de acordo corn o art2 1 DL 65-A/2011 (€)

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >360 dias

5. Diligências tomadas e resultados obtidos no âmbito das recomendacöes da acionista

No se verificaram recomendaçöes do Acionista na Aprovaço das Contas de 2019.

6. Remuneracöes/honorários (Apêndice 1)

Cumprimento das Orientaçöes Legais
Remuneraçöes

Mesa da Assembleia Geral
Aplicaçlo das orientaçOes relativas as remuneraçSes vigentes em
2020

Conselho de Administraçào
Aplicacao das orientaçOes relatives as remuneraçOes vigentes em
2020

Fiscalização
Aplicaçlo das orientaçles relatives as remunvraçOes vigentes em

2020

SROC / Auditor Externo

Aplicaçlo das orientaçOes relativas s renluneraçOes vigentes em
2020

7. Artigos 32.9 e 339 do Estatuto de Gestor Püblico

Cumprimento das Orientaçöes Legais

Conselho de Administraçäo — Nb utilizaçbo de cartOes de
crédito nem outros instrumentos de pagamento por gestores

piblicos, tendo por objeto a realizaçbo de despesas ao servico
da Enipresa

Coriseiho de Administraçâo — Nbo reembolso a gestores
péblicos de quaisquer despesas que caiam no bmbito do
conceito dv despesas de representacbo pessoal

iustificaçäo

o estatuto remuneratórto dos membros do
Conselbo de Administraçbo foi fisado por
Deliberaçbo Social Unbnime por Escrito (DSUE),
tomada pelo acionista Estado em 27 de

fevereiro de 2019. 0 pacote remuneratOrio do
Conselho dv Administraçbo, que entrou em
funçses em 18 dv marco dv 2019, cumpre

todos os requisitos estabelecidos no EGP.

a) A Empresa cumpre o disposto no artigo 32. do Estatuto do Gestor Püblico relativamente a
nào utilizacào de cartöes de crédito da empresa e/ou de outros instrumentos de pagamento
por parte dos gestores püblicos.

b) A Empresa cumpre o disposto no artigo 32. do Estatuto do Gestor Püblico relativamente
ao no reembolso aos gestores pibIicos de quaisquer despesas que caiam no âmbito do
conceito de despesas de representacào pessoal.

-
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Dividas vencidas

AquisiçSes de bens e serviços

AquisiçOes dv capital

Valor (€)

0-90 dias

1.074.521

Total 1.074.521 -

iustificaçào
Cumprido

Quantificacäo
Sirn Não N. A.

X 100%

X 100%

X 100%

X 100%

Cumprido

Sim Nâo NA.

x

x
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c) Os gastos associados a comunicacöes sao Os seguintes:

Gastos corn Comunicacâes (C) ern 2020

Membro do Conselho de Administracâo Plafond
Valor

Mensal Observacoes
Anual

Definido

Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira Furtado Tories 80 568,36 -

Filipe Carlos Mendes de Sousa 80 160,82 -

Susana Cristina Vaz Veiho Larisma 80 180,36 -

909,54

d) Os gastos corn cornbustIvel e portagens so os seguintes:

Gastos anuals associados a Viaturas 2020 (C)
Plafond
Mensal

Membro do Conselho de Administracao
Combustivel CombustIvel Portagens Total Observacoes
e Portagens

Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira
486,44 3 660 634 4 294

Furtado Tories

Filipe Carlos Mendes de Sousa 457,82 1 714 625 2 339

Susana Cristina Vaz Veiho Larisma 457,82 1 523 666 2 189

6897 1925 8822

Nota: fixa-se em um quarto do valor do abono mensal para despesas de representaçto, o valor mdximo de combustivel e portagens afeto
mensalmente 3s viaturas de serviço, nos termos don 3 do art.9 339 do EGP.

8. Despesas nâo documentadas ou confidenciais

Näo existem despesas no documentadas ou confidenclais nas contas da entidade.

9. Relatório sobre remuneracöes pagas a muiheres e homens

Foi elaborado urn relatório sobre a diferenca salarial entre homens e rnuiheres, e encontra-se
disponIvel para consuita no sItio da internet em:
https://www.parvaiorem.pt/pt/parvalorem/institucionai/Paginas/Relatorios.aspx

10. Relatório anual sobre prevencâo da corrupcâo

A Empresa eiaborou, aprovou e divulgou o ReiatOrio Anual sobre Prevenço da Corrupço em
2020, conforme o disposto no n.2 1 e n.2 2 do artigo 46.2 do RJSPE.

A Empresa tern uma Poiltica de Gesto de Riscos de Corrupco e infracöes Conexas (PGRCIC),

implementou em marco de 2020 urn Piano de Continuidade de Negócio, está a desenvoiver
urn modelo de gesto de risco operacional e, no âmbito do DL-192/2015, vai documentar o
sistema de controio interno.

0 Piano de Gesto de Riscos e Corrupcào e infraçöes Conexas da PARVALOREM, foi atuaiizado

em 2020, näo tendo sido reportadas nenhumas irregularidades. Esta verso, aprovada em 23
de juiho de 2020, foi remetida para o Conseiho de Prevenço da Corrupço e para a DGTF.
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11. Contrataçâo püblica

Cumpr)mento das Obrigaçöes Legais

Contrataçäo PUblica

12. Sistema Nacional de Compras Püblicas (SNCP)

Nâo aplicável.

13. Medidas de otimizaçào da estrutura de gastos operacionais (previstas no artigo 158 do

DLEO 2019)

Milhares de Euros

(4) Gastos corn o pessoal para efeitos do apuramento da

efrciêrrcia operacional (3- 3i) - 39) - 3/i))

(5) Impactos do pandemia porCOVlD-19 nos Gaston

Operacionars )CMVMC, FSE e 0 Pessoal)

(6) Gaston Operacionars para efeitos do apuramento da

efrciérrcia operaciorral (I) + (2) + (4)- (5)

(7) Volume de negOcios )VN)

(li) Perda de receita riecorrente da pandemia por COVIO-19

)8) Volume de neg/cios para efertos do apsramento da

eficiëncia operacional (1 + 71))

(9) Peso dos Gastos/VN = (6)/(8)

(A) Gastos corn DeslocaçHes e Alojarnento )FSE)

(H) Gaston corn Ajudas do casto )G c/ Pessoal)

)iii) Gaston associados 2 frota automOvel Cl

(10) Total = )i) + )ii) + (Air)

(11) Encargos corn cootrataç2o do estodos, pareceres, pro)etos

p cossultoria

NHrnero Total do RH )OS+CoaTrabalhadores)

N° OrgHos Socials (05)

N9 Cargos do Direçäo (CD)

N° Trabaihadores )sern DSp sern CD)

N Trabaihadores / N9 CD

N° do vrataras )frota Parvalorom + outran frotas)

338, 2%

19

121

146

143 161 159

8 8 8

17 18 18

118 135 333

694% 750% 739%

30 31 34

80,2%

-38,6%

-24,0%

-43,0%

-41,8%

168 )16) -10,1%

8 - 0,0%

18 (1) -5,6%

142 (15) -11,3%

789% -45% -6,1%

36 (4) -11,8%

Os i mpa star da a medida s ramada a pa ‘a faaer Ia Ce pa ademia coor 0-15 deserts ser del dame are r=srrsa d ased,sar, m, Ca ass par medrda

Cr
aar sme de aegarier é ssrsrgrdo dos sabsidr as eaprara nl a I-) e d as rode mnr Ca cues aanspe nsardria a -I, Sam Cams dos rmpa srss covr 0-19 ear rabasas de se russ e semrçss

presradas al, Caress rr,mar r mpa rrss deserts ser deaida morse isrriri sad asedr,srirnr Ca usa

ga 5505 sam as sarara a deserts r eslar C re ada s/a morn aaçdea, p aspagdes, aegaras, psuageas, sambasrraois, masses çä a, a pa salts, paesrsarrras, raaa 5 e p anpasras

impastea do paard.mb poe Coaro-a9 area Games Op.raeiorarr ICMBMc, P5E .8. Peeaoarf

35 comma de Parrarr’n para felerrabatha

8 Campra 3e satrasare apes para rererrabaiha

Os O,srras

70

- -

- PARVArDREM, CA. Se/as EdifisioArquiparqsra 7—RoaDs. Ast/ais Laararrs Barges, 5 7-6° PAso, Mrraflares — 1495-131 Arges.Caprral Sasial: 650.800,00
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Cumprido

S)m Não N. A.
Justificacào

N A
0 reg)me do contrataçäo pObhca naG é
ap)icáve) a PARVALOREM

PRC

(0) EBITDA

(1) CMVMC

(2) 156

(3) Gastos corn o passoal

)3.i) lndernairaçOos pagas par roscinlo

)3.ir) ValorruaçOos rornunerat/rias

(3.91) Impacts du aplicaçäo dos IRCT

2020 2020
2019

2018 Variaç8o2020/2019
Exec.

Exec. Crc. Eoxc.
(Reexpresso) Absoluta %

(8321) (34 181) (9484) (10 637) 1163 -12,3%

3818 5090 6 082 14371 (2 264) -37,2%

4154 7858 5109 6031 (955) -18,7%

8379 12751 8922 9021 (543) -6,1%

690 4516 671 158 19 2,9%

176 192 128 (16) -8,1%

497 393 (497) -108,0%

7512 8235 7562 8342 (50) -0,7%

70 70

15414 21183 18753 28744 (3339) -17,8%

4558 5358 9 994 12970 (5436) -54,4%

4558 5 358 9 994 12970 (5436) -54,4%

194 77 149 15 45 29,9%

395,4%

51

17

134

202

187, 6%

32

8

212

252

221,6%

27

10

170

207

(12)

(2)

(91)

)105)
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14. Contratacäo de estudos, pareceres, projetos e consultoria (cumprimento do disposto no
n2 7 do artigo 492 do DLEO 2019)

Quanto as aquisicöes de servicos, além do cumprimento da obrigaco de reduco de custos
operacionais que impende sobre o sector empresarial do estado, na PARUPS vigora uma
lnstruco de Servicos especIfica para os procedimentos de aquisicào de servicos que obriga a
que cada Departamento percorra a análise exigida pelos artigos 64 a 66 da LOE 2020 e 462 a
492 do DLEO de 2019, instruindo junto do Conselho de Administraçào a proposta de aquisicäo
de servicos acompanhada da verificaço prévia de cabimento e contratos anteriores
comparáveis, em ordem a analisar a necessidade de pedido de parecer ou autorizaço a Tutela,
dispensa fundamentada dessa autorizaco, pedido de Portaria para assunco de encargos
plurianuais ou mera comunicacào que ao caso caiba, cabendo após deciso do Conselho de
Administracào a Direcäo de Apoio a Gestao e Reporting a instrucäo desse pedido,
acompanhado da cabimentaço, o que, no ano de 2020 foi implementado e cumprido.

15. PrincIpio da Unidade Tesouraria do Estado

Foi prestada informacào a DGTF, através do formulário do SIRIEF para o efeito, sobre os
montantes e as entidades em que se encontram aphcadas a totalidade das disponibilidades da
PARVALOREM, incluindo receitas próprias e aplicacôes financeiras.

A PARVALOREM foi dispensada do cumprimento do PrincIpio da Unidade de Tesouraria para
2020, através do Despacho da Agenda de Gesto da Tesouraria e da DIvida Püblica - IGCP, n.2
1651/2020, de 23 de outubro.

IGCP 12 trimestre € 2 trimestre € 39 trimestre € 49 trimestre €

Disponibilidades 34 773 316 18494 344 23 801 648 51 137 199

AplicacOes financeiras 0 0 0 0

Total 34773316 18494344 23801648 51137199

Banca comercial * 19 trimestre € 22 trimestre € 32 trimestre € 49 trimestre €

Banco Bid PortuguAs, S.A. 1 984 372 2 988 362 1 344 697 932 436

Banco Efisa, S.A. 10 393 10 393 10 393 10 393

Caixa Gera( de DepOsitos, S.A. 552 473 293 689 611 871 114 323

Banco Comercial Português, SA. 338 452 384 521 382 976 382 320

32lCrédito 4542 6315 2146 4787

Total 2 890 232 3 683 279 2 352 084 1 444 260

Juros auferidos ** 0 0 0 0
* Identificar a instituiçBo junto da qua) se encontram as disponibilidades e/ou aplicacBes financeiras, acrescentando as linhas necessdrias
** Identificar os Juros auferidos (em termos acumulados, desde 1-1-2017( de todas as aplicacBes financeiras que se encontram (unto da BC

16. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas nos ültimos três anos

No foram dirigidas a Empresa quaisquer recomendacöes resultantes de auditorias conduzidas
pelo Tribunal de Contas durante os tiltimos trés anos.

PARVALOREM, S A.. Sede: Edificio Arquiporque 7— Ru, Dr. A,,tOr,io loureiro Borgeu, r, 7-6° P40, Miroflore, — 1495-131 AlgA, • CopA$ SocAl: (50.00000

C,p3,I Prdprio: ((4 018 677 607,06) • Motrirulod, no Coouero,tdri, do Regiuto Coroercil de LAbo, core o odroero AoVo de o,etricule e peuroo coletio, 509 522 491
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17. PIano para Igualdade

Foi eiaborado em 2020 urn Reiatório de Diagnóstico de 2019 (que constituiu o ponto de partida
para a identificaco da realidade e caracterizacào da empresa) e o Piano para a iguaidade

referente a 2021, o ano seguinte ao da sua cornunicaco, cumprindo corn os requisitos legais
impostos. E constituldo por urn Auto-Diagnóstico, em que a empresa verifica o seu
posicionamento em igualdade de género, e pelo Piano de Aco, corn urna perspetiva de
atuaco futura e corn as medidas por area a impiementar ao longo do ano de 2021.

Assirn, em cumprimento do disposto no artigo 7•2 da Lei n.2 62/2017, de 1 de agosto, eIaborou
a PARVALOREM, enquanto entidade do setor pübiico empresarial e revestida de
condicionalismos resuitantes da sua origern e heranca, o seu Piano anuai para a igualdade,
destinado a 2021, visando aicancar uma efetiva iguaidade de tratamento e de oportunidades
entre muiheres e hornens, promovendo a eiiminaço da discrirninaçäo em funco do sexo e
fomentando a conciiiaço entre a vida pessoai, familiar e profissional. 0 respetivo piano
encontra-se disponIvei no sItio institucional da Sociedade - www.parvaiorem.pt.

Foi seguido o previsto no Guiào para a irnpIementaço de pianos de igualdade para as
empresas, assim como considerados, corn as devidas adaptacôes as suas particuiares
caracterIsticas, os dornInios da iguaidade de Género e nào Discrirninaco, da Conciiiacào entre
Vida Profissionai, Pessoal e Farniiiar e da Protecào da Maternidade e da Paternidade.

Ate 15 de setembro de 2020 foi comunicado, por correlo eietrónico, o Piano para a iguaidade
da sociedade, a Cornisso para a Cidadania e a iguaidade de Género (CiG) - cig@cig.gov.pt e a
Cornissào para a iguaidade no Trabaiho e no Emprego (CITE) - gerai@cite.pt, cumprindo corn
o disposto no artigo 3•2 e no n.2 3 do artigo 6.2 do Despacho Normativo 18/2019, de 21 de
jun ho.

18. Demonstracâo nào financeira

No apiicavei.

PARVALORRM, l.A. • Sede: Edifido Arqoipurque 7—Ru, Dr. Antonio Looreiro forges, n07-60 P40, Miroflores— 1495-131 Alger • Copitel Sociel: 650,000,00
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19. lnformacâo divulgada a 31 de dezembro de 2020 no sItio da internet do SEE (portal da
DGTF)

DivuIgaco

Informacâo a constar no Site do SEE Data Comentários
S / NI N. A.

Atuahzacâo

Estatutos S 09/2019 -

Caracterizacão da Empresa 5 03/2021 -

Funcão de tutela e acionista S 03/2015 -

Modelo Governo / Membros dos Orgãos Sociais:

- ldentificacão dos Org3os Socias S 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

- Estatuto Remuneratório Fixado S 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

- Divulgacäo das remuneracöes auferidas
S 03/2021 Dados do RelatOrio & Contas de 2019

pelos Orãos Soclais

- ldentificacão das funcoes e
responsabihdades dos membros do Conselho de 5 03/2021 Dados do Relatdrio & Contas de 2019
Administracão

- Apresentacäo das sinteses curriculares dos
5 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

membros dos Orgaos Sociais

Esforco Financeiro Püblico N.A. - -

Ficha Sintese S 03/2021 Modelo Identificativo da Empresa

Os dados financeiros são atualizados
lnformacão Financeira histórica e atual 5 2020

periodicamente

Principios de Born Governo

Regularnentos Internos e Externos a que a
S 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

Empresa está sujeita

Transacöes Relevantes corn entidades
5 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

relacionadas

Outras transacoes 5 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

Análise da sustentabilidade da empresa nos domInios:

- Económico S 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

- Social S 03/2021 Dados do RelatOrio & Contas de 2019

- Arnbiental 5 03/2021 Dados do Relatdrio & Contas de 2019

Avaliacao do Curnprimento dos Princlpios de
5 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

Born Governo

Codigo de Etica S 03/2021 Dados do Relatório & Contas de 2019

Na presente data a informaco está divulgada no sItio institucional da PARVALOREM e na
plataforma SIRIEF (Sistema de Recoiha de Informaçào Económica e Financeira).

o Relatório e Contas de 2020 será igualmente disponibilizado no SIRIEF, assim como a
atualizaçäo e divuIgaco de toda a informaço dal decorrente.

PARVALOREM, S.A • Sede Edrido Arquiporqoe 7— Ro Dr Antdn,o Looreiro Borge9, 997-69 Pdo, MirofIo:e— 1495-131 Algés • C,pt,I Soo,i: (5000000
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Apênd ice 1

1 - Mesa da Assembleia Geral

Mandato

(Iniclo - Fins)

2019-2021

2019-2021

Cargo Nome

Presidente Maria Job Dias Pessoa de AraGjo

Secretária Cristina Maria Pereira Freire

Valor da Valor Bruto
Senha Fixado Auferido (€)

(C)

57500 575,00

375,00 375,00

950,00

2 - Conseiho de Administracão

DesignaçBo

ldentificacao
Entidade Entidade N de

(lnicio - Cargo Nome Forma Data lnIcio Sim/ da data da
de Pagadora Mandatos

Fim) °I de Funçöes NBo - autorizaçBo e
origem (OlD)

Forma

Sofia Brigide Correia dos AG-
27/02/2019

2019-2021 Presidente Santos de Marcal AG Sim CGD (“) 0 27/02/2019
Teixeira Furtado Tories

Susana Cristina Vaz
2019-2021 Vogel

Veiho Lerisme

Filipe Carlos Meisdes de 27/02/2019
2019-2021 Vogal AG Sim n.e n.e

Sousa (9

)1) Resolucbo (R)/ A5sembleia Geral (AG) / Dehberaçbo UnOninie p Escrito (DUE) / Despacho (D)
2) Opcao pela remuneracbo do luger ne origem - prevista non 8 do artigo 288 do EGP. Entidade pegedore: 0/0: Origem/Destino

lnicio de funcGes: 18/03/2019
Caixa Geral de Depösitos

AcumulaçBo de Funçöes

Membro do Conselho de Administraç5o

Sofia Brigide Correia dos Sentos de Marcel Teixeira Furtado Torres

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marcel Teixeira Furtado Torres

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marcel Teixeira Furtedo Torres

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marcel Teixeira Furtado Tories

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marçal Teseira Furtado Torres

Susana Cristina Vaz Veiho Larisma

Susana Cristina Vaz Veiho Larisma

Susane Cristina Vaz Veiho Larisma

Susana Cristina Vaz Veiho Larisnia

Susana Cristina Vaz Velho Larisma

Filipe Carlos Mendes de Sousa

Filipe Canon Mendes de Sousa

Filipe Canon Mendes de Sousa

Filipe Canon Mendes de Sosse

Filipe Canon Mendes de Sousa

ldentificacBo da

Regime data da
FuncBo (Püblico/ autonizaçBo e

Privado) Forma
(AG/DUE/D)

Püblico 0UE04/07/2019

PUblico AG-14/12/2020

Püblico AG-27/02/2019

Püblico AG02/07/2019

PGblico DUE-16/12/2019

Püblico AG-27/02/2019

Püblico P0-02/07/2019

Püblico AG-14/12/2020

Püblico DUE-16/12/2019

Piiblico 0UE04/07/2019

PGblico AG-02/07/2019

Püblico DUE-16/12/2019

Publics DUE-04/07/2019

Püblico AG-27/02/2019

Püblico AG44/12/2020

Estatuto do Gestor Pibblico

Fixado Classificacão RemuneraçBo mensal bruta (C)

(s/N) (A/B/C)
Vencirnento Despesas

mensal Representacao

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marcal Teiseira Furtado Torres ‘ S B 7406,40 -

Edipe Canon Mendes de Sousa 2) S B - -

Sssana Cristina Vaz Veiho Lanisma S 8 - -

‘ De refenir que a remunerecbo mensal foi ejustada em funçao da declaraçbo recebida de Ceise Geral de Depdsitos, ne sequbncia do Despacho n2-
3432/2019, do Esmo. Sr. Secretdrio de Estado Adjunto e das Financas, de 15 de marco de 2019, em que eutorizou a Dna. Sofia Bnigide Correia dos
Santos de Marcal Teixeira Furtado Tories a exercer a opçbo remuneratdnia prevista no nn. 9 do artigo 28g. do EGP

Mandato OPRLO (2)

AG
27/02/2019

Sim
AG-

n.e n.a
27/02/2019

AG-

27/02/2019

Entidade

BANCO EFISA

BPN 5ERVIcOS, ACE

PARUPS

PARPARTICIPADAS

IMOFUNDOS

PARUPS

PARPARTICIPADAS

BPN SERvIcoS, ACE

I MOFU NDOS

BANCO EFISA

PARPARTICIPADAS

IMOFUNDOS

8ANCO EFISA

PARUPS

BPN SERvIc0S, ACE

Presidente C.A.

Presidente CA.

Vogel C.A.

Vogal C.A.

Vogal C.A.

Presidente CA.

Vogel CA.

Vogel CA.

Vogel C.A.

Vogel CA.

Presidente C.A.

PresidenEe C.A.

Vice-Presidente C.?

Vogel C.A.

Vogel C.A.

Membro do Conselho de AdministragBo

PARVALOREM, 54 • Sede: EdAno Arqoiporqoe 7— Roo Dr Antdnm Looreiro Dorgen, 007.60 P40, Mirflores — 1495-131 Alger • Copdo) Sorro) (50.000,00
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RemuneraçOo Anual -2020(C)

Membro do Conselho de AdministraçOo Fixa Variável Valor Bruto
ReduçOes Valor Bruto

Remuneratorias Final
(1) (2) (3)=(1)+(2)

(4) (5) (3)(4)

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marçal Teixeira Furtado Torres 12) 102.94896 539,68 103.488,64 4.443,84 99.044,80

Filipe Carlos Mendes de Sousa - - - - -

Susana Cristina Vaz Veiho Larisma - - - -

Total Total Total

103.488,64 4.443,84 99.044,80

(1) Remuneraçto fixa corresponde ao vencirnento + despesas cle representacto (sem reducOes) + subsidia de férias + ssbsidio de natal
(2) Remuneraç8o vardvel diz respeito ao pa8amento de subsidio de estudos para descendentes/infantil
(4) Reduc8o prevista no artigo 129 da el 9 12-A/2010, de 30 dejunho

(5) Vencirnento + Despesas de Representacäo + SF + SN + Reduc9o Remuneratdria

Beneficios Socials (C)

Regime de ProteçSo
Subsidio de Refeiçao . Encargo Encargo Outros

Membro do Conselho de AdministraçSo Social
anual anual

Valor! Montante . Encargo Seguro de Seguro de
Identificar - . ldentificar Valor

Dia pago Ano anual Saude Vida

Sofia Brigida Correia dos Santos de Marçal
894 2.020,44 CGA 37.382,88 - - SRC + SAT 1.481,28

Teixeira Furtado Tories

Filipe Canon Mendes de Sousa - - - - - - SRC 1.000,00

Susana Cristina Vaz Velho Larisrna - - - - - - SRC 1.000,00

Total Total Total Total Total Total

2.020,44 37.382,88 0,00 0,00 3.481,28

SS - Segurasça Social / SAT - Seguro de Acidentes de Trabaiho I SRC - Seguro de Responsabilidade Civil I CGA — Caixa Geral de AposentacOes

o Orçamento do Estado para 2019 (aprovado pela Lel n.2 71/2018, de 31 de dezembro) e o
Orçamento de Estado para 2020 (aprovado pela Lei n.2 2/2020, de 31 de marco), preveem a
possibilidade de pagamento de remuneracöes variáveis, desde que verificadas as condicöes
previstas nos respetivos diplomas legais.

Os contratos de gestäo nào se encontram ainda assinados.

Montantes pagos por outras empresas em relaço de domInio ou de grupo

RemuneraçSo Anual 2020(C)

Membro do Conselho de AdministraçBo Entidade Fixa Variável Valor Bruto
Reducöes Valor Bruto

Remuneratorias Final
(2) (3)o(1)+(2)

Sofia Bnigida Conreia dos Santos de Marçal
PARUPS N A N.A N A N A N A

Teixeira Furtado Tories

Sofia BrIgida Conreia dos Santos de Marcal
PARPARTICIPADAS NA. NA. N.A. N.A. N.A.

Teixeira Furtado Tories

Filipe Canlos Mendes de Sousa PARPARTICIPADAS 85.612,34 - 85.612,34 3.845,64 81.766,70

Filipe Carlos Mendes de Sousa PARUPS N.A. NA. N.A. NA. N.A.

Susana Cristina Vaz Velho Larisma PARUPS 85.612,34 322,66 85.935,00 3.845,64 82.089,36

Susana Cnistina Vaz Veiho Larisma PARPARTICIPADAS N.A. NA. N.A. NA. N.A.

Beneficios Socials (C)

- - Regime de Proteç8o Seguro de Seguro
Membro do Orgao de

Empresa Social Vida de Saüde
Outros

Administraçao
Encargo Encargo Encargo Encargo

ldentjfjcar anual da anual da anual da Identificar anual da
emprena empresa emprena emprena

Filipe Canlos Mendes de Sousa PARPARTICIPADAS SS 19.681,74 - - SRC + SAT 1.303,06

Filipe Carlos Mendes de Sousa PARUPS N.A. N.A. N.A. N.A. SRC 1.000,00

Susana Cristina Vaz Velho Larisma PARUPS SS 19.679,76 - 1.490,34 SRC + SAT 1.302,99
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Beneficios Sociaiu (€)

Regime de Proteçäo Seguro de Seguro
Membro do Orgao de

Empresa Social Vida de SaUde
Outros

Administracao
Encargo Encargo Encargo Encargo

Identificar anual da anual da anual da Identificar usual da

empresa empresa empresa empresa

Susasa Cristina Vaz Velho Larisma PARPARTICIPADAS NA. NA. NA. NA. SRC 1000,00

Sofia Brigida Correia dos Santos de
PARUPS N.A. N.A. NA. NA. SRC 1.000,00

Marçal Teiseira Furtado Torres

Sofia Brigida Correia dos Santos de
PARPARTICIPADAS NA. N.A. N.A. NA. SRC 1000,00

Marçal Teixeira Furtado Tories

SAT - Soguro acidestes trabaiho / SRC - Sogsro respossabilidade civil

Enoargos corn Viaturas - 2020

Viatora celoboacaode Vatoodo
MornbrodoCA atnbaida cooroaro refecOndada Modalidade

daroinicio arsonemro

Valorda
GasfoArroal

(N/NI (N/Nt Viatora (€( (2(
MI

corn Rondos
Rernanosseotes

Sofia Nrido Corroia dos Sastos do Marcai Toroei,a Furtado Torross N NA. Outra N.A. N.A. 5 5 N a.

Fi[po Curios Mondos do Sousa s N N.A. Outra N.A. N.A. 0 5 N.A

Sasaoa Cristros Var Voiho Larisma s N N.A. Oairo N.A. N A. 0 A N A

(5) As oiatoras sb pro0r,odado da Parvaiorom

Gastos anuais associados a DeslocaçBes em Seroiço (€) - 2020

Membro do CA DeulocaçBes Cuuto com Ajudas do Outias Casto total com

em Serviço Alojamento cuoto Identificar valor wagons (C)

Sofia Brigida Corroia dos Santos do Marça( - - - - - -

Teisoira Furtado Tories

Filipe Carlos Mendes do Sousa - - - - - -

Susana Cristina Var Veiho Larisma - - - - - -

3 - Fiscalização

Conselho Fiscal

Mandato DeNignaçfo Estatuto
Remuneratdrlo Nade

Cargo Nome
Fixado Mensal Mandatos

(lnicio - Fim) Formatt1 Data (C)

2019-2021 Presidents Ana Maria Celostino Alberto dos Sastos Costa Pereira DUE 02/07/2019 750,00 1

2019-2021 Vogal José Migsel Alecrim Duarte DUE 02/07/2019 500,00 1

2019- 2021 Vogal Maria Dnilda Maia Condeças Oliveira Sousa DUE 02/07/2019 500,00 1

Loqondo: (1)- Rosoluçdo (B) /Assombfeio Gorol (AG) / Golfhero cáo Unânimo p Esrrito (DUE) / Dosporho (0)

RemuneraçSo Anual 2020 (C)

Nome Bruto
ReduçBes

- Valor Final

(1)
Remuneratôrtas

(3)0 (1)-(2)

Ana Maria Celestino A(berto dos Santos Costa Pereira 10.500,00 - 10.500,00

José Miguel Alecrim Duarte 7.000,00 - 7.000,00

Maria Onilda Maia Condeças Oliveira Sousa 7.000,00 - 7.000,00

24.500,00

PAAVALOREM, S.A. a Sodo Eddiuio Arqoiparqoo 1— foa Or Astdnio Loisreiro Borgos, ot) -As Piso, Mirafiorou—1495-131 Alger. CafrtaI Social: €SAOO,5O
Cao:tai Proprio: (€4 010 077 AA7,OA( • Matrjroiada sa Conservatlria do Nogisto Comeruiai do Lisboa iom o nümoro doiro do matriruia opcssoa coletira 555 522 401
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ROC/FU

Mandato ldentificagäo SROC I ROC Designago NO de
NO de anos

anos do
funçOes

defunç6es
Cargo

NO Valor do exercidas na
NO registo Forma

Data Contrato
exercidas

Sociedade(lnicio - Fim) Nome inscriçOo
na CMVM (1) no Grupo

na OROC (C)

Ernst & Young Audit &
Associados, SRDC, SA.

Revisor 178 20161480
2020- 2022 - Representada por: AG 23/07/2020 3? 000 1 1

Efetivo 1661 20161271
Antonio Filipe Dias da

Fonseca BrOs

Revisora Ana Rosa Ribeiro
2020-2022 1230 20160841 AG 23/07/2020 - 1 1

Suplente Saicedas Montes Pinto

(1) Assemblei Geral (AG) / iJeliberaçOo UnOnime p Escrito (DUE) / Despacho (D)
(0) Este valor iricluj a CLC no RelatOrio sobre a Proposta do Orcamento de 2021

Valor Anual do Contrato de PrestacBo de
Valor Anual de Servicos Adicionais - 2020(C)

Serviços 2020(c)
Nome

Valor C RedugBes Valor Final (C) ldentificaçäo Valor (C) ReducBes Valor Final (C)
(1) (2) (4) = (1)-(2) do Serviço (1) (2) (4) = (1)-(2)+(3)

Ernst & Young Audit & Associados, SROC,
S.A.

32000 32000
- Representada por: AntOnio Filipe Dias da
Fonseca BrOs

Ana Rosa Ribeiro Saicedas Montes Pinto

Valores sem VA

Ate 23 de juiho de 2020, manteve-se como Revisor Oficial de Contas a Deloitte & Associados,

SROC, S.A.

Mandato ldentificaço SROC I ROC DesignagSo NO de NO de anos
anos de

de fungöes
Cargo funcoes

exercidas naNO Valor do
NO registo Forma exercidas

Data Contrato Sociedade(lnicio - Fim) Nome inscriçOo
na CMVM (1) no Grupo

na OROC (C)

DELOITTE &

ASSOCIADOS, SROC, S.A. 23/03/2017
Revisor 43 20161389

2016 - 2019 - Representada por; DUE e 102 500 10 10
Efetivo 1129 20160741

Jo8o Carlos Henriques 15/06/2020

Gornes Ferreira

23/03/2017
Revisor Carios Luis Oliveira de

2016-2019 572 20160231 DUE e - 10 10
Supiente Melo Loureiro

15/06/2020

(1) Assensbleia Geral (AG) / Deliberac3o UnOsime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

Valor Anual do Contrato de Prestaç9o de
Valor Anual de Serviços Adicionais - 2019(C)

Servicos 2019 (C)
Nome

Valor € ReduçBes Valor Final (€) ldentificagOo Valor (C) Reduçöes Valor Final (C)
(1) (2) (4) = (1)-(2( do Servigo (1) (2) (4) = (1)-(2)+(3)

Exane da
DELOITFE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.

proposta de
- Represerstada por: João Carlos Henriques 102 500 102 500 15 000 15 000

Drçamento
Gomes Ferreira

de 2020

Curios Luis Dliveira de Melo Loureiro

Valores seni IVA

<- ,—

PARvALOREM, S.A. . 5ede Edifido Arqoiporqire 7- Ru, Dr. Aotdnio Looreiro Borgeu, 007 -6OPirio, Mirofioru— 1495-l3lAiges • Copitoi Soci,i: €5000000
C,ptoi Prdprio €4 018677607,061. M,tricui,d, rio Corruerv,tdrio do Registo Coioerci,i de liubo, rioro o ndrrrero di,uo dri o,triuui, e pessor coietio, 509 522 491
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4 - Auditor Externo

Identificaçäo do Auditor Externo Duraço Nude anos de
Nude anos de

Data da funçoes
do funçoes exercidas

Contrataçao exercidas na
Contrato no grupo

Sociedade
Nome NQ OROC Na CMVM

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA. 43 20161389 23/07/2020 3 1 1

Valor Anual do Contrato de PrestaçSo de
Valor Anual de Servicos Adicionais - 2020 (C)

Servigos 2020 (C)

Nome Auditor Externo
Valor Reduçoes Valor Final ldentificaçSo Valor Reduçoes Valor Final

(1) (2) (4) = (1)-(2) do Serviço (1) (2) (4) (1)-(2)

Ernst & Young Audit & Associadou,
87000 87 000

SROC, S.A.

Ate 23 de juiho de 2020, a Deloitte & Associados, SROC, S.A., foi responsável pela auditoria, no
âmbito da revisào oficial de contas.

ldentificacSo do Auditor Externo (SROc/ROC)
Na de anos de Na de anon de

Data da Duracäo do funcoes funçöes

Nome Na OROC Na CMvM ContrataçSo Contrato exercidas no exercidas na
grupo Sociedade

Deloitte & Ausociados, SROC SA. 43 20161389 23/03/2017 3 10 10

Valor Anual do Contrato de PrestagSo .

Valor Anual de Serviços Adicionais -2019(C)
de serviços - 2019 (C)

Nome Auditor Externo . -

Identificacao Valor Reducoes Valor Final
do Servigo (1) (2) (3) = (1)-(2)

Deloitte & Asuociados, SROC S.A.

PARVALOREM, S A • Sede: Edifioo Arquiporque 7— Roo Or. Antonio lonreiro Borgen, 00 769 Piio, Mir,florei — 1495131 Algés • Copitol Socinl: (50.000,00
CpitoI PrOprio: ((4 010 677 607,08) • MtricuIodo no CoonercotOrio do RegAin Cornerciol de tAboo corn o nOrnero mode nootricolo e prom, coletina 109522 491
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Apéndice 2

Cumprirnento das Orientaçöes Legais
— CUmprirnen

Quantificacao I iustificação / Referéncia ao ponto
2020

NA.
Identificaçäo do Relatdrio

Objetivos de Centão

Qualitativos

Preparação e apresentaçao de urn Piano

de Liquidaçäo das PARs

Curnprirnento de obrigaçOes iegais 5 5 / 5 / 5 I S

Eficdcia das aphcaçbes informdticas 5 5

Sustentabilidade Arnbiental e Sociai S 3 / 5

Quantitativos

Curnprirnento PMP a Fornecedoces S 3

Recuperação em cash S 5

EflciSncia Operacional S 1/ 5 I 5

Sustentabihdade Financeira - Variuçâo

do endividarnento

Metas a atingir constantes no PAO 2020

Principios Financeiros de Referenda

Montantes ficaram abaiso do
previsto: i) CMVMC € 1,2 rnilhOes
(irndveis); ii) FSF’s € 3,7 rnilhOes
(vdrlos serviços näo ocorrerarn dada
a dirninuiç5o da atividade em virtude

Gaston operacionais S -9 da pandernia) e; vi) Despesas corn
pessoai C 4,44 milhSes )n6o
ocorrerarn as saidas previstas e,
consequenternente, não houve lugar
ao pagamento do rnontante de
indernnizaçSes estirnado)

Reduç3o de € 3,7 rniihOes )vdrios

FSE
serviços näo ocorrerarn dada a
dirninuição da atividade ern virtude
da pandernia)

NOo ocorrerarn as saidas previstas 6,

connequenternente, nSo houve lugar
Gaston d/ Pessoal 5 -4

ao pagarnento do rnontante de
indernnizaçSes entirnado

C serviço da divida foi diferido para
2021, sern acréscirno de custos. For

Endividarnento rernunerado S -0% essa raz3o, o rnontante dos
financiarnentos ern divida 6 OGTF não
sofreu aiteraçäo.

Receita cobrada: €
Grau de execugao do orçarnento carregado -

no 5100 I SOE
S 66,9 rndhoes; Despena iustificaçao no ponto 1 - CCL

paga: € 14,5 rniihoes

GestSo do Risco Financeiro 5 1,46% iustificaçäo no ponto 2 - CCL

Limites de Crescirnento do Endividarnento 5 0% iuntificação no ponto 3 - CCL

EvolaçSo do PMP a fornecedores S PMP de 36 thus

DivulgaçSo dos Atrasos nos Pagamentos -

S Nao eeintern pagarnenton em atraso
Arrears

Nâo se verificararn

- recornendaçbes do
Recomendagoes do Acionista na altirna -

S Acionista
aprovaçao de contas -

Aprovaçao dan Contas

de2019

PARVALOREr,1, 5.0.. node- Edificio Arqoiparque 7— Rca Or Aotdn;o Loureiro Surges, nO? -60 Pica, Miratlores— 5495-non Algds • Capital social €ss.500,60
Capital Prdprio: i€ eta 677657,5%. Matriculada na CorseruatAra do Registo Cornercial de Lisboa corn o nurnero doico de matricula e pe550a coletioa 509577491
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Cumprimen
Quantificaçao / Justificagão I Referenda ao pontoCumprimento dat Orientaçöes Legais —

to S / N I
2020 Identificageo do Relatorio

N.A.

Remuneraçdes

Nto atribuiçao de prdmios de gestOo S 100%

CA - reduçtes remuneratOrias vigentes em
S 100%

2020 (Se aplicdvel(

FiscalizaçOo - (CF/ROC/FU( - reduçOes
remuneratdrias vigentes em 2020 (Se NA. -

aplicdvel(

Auditor taterno - reduçto remuneratOrra
NA. -

vigente em 2020 (Se aplicdvel(

EGP - Artigo 32.2 € 33,e do ECP

A Empresa cumpre o
Nan utilrzaçto de cartOes de crédito

EGP

Nan reembolso de despesas de A tmpresa cumpre o
S

represensaçto pessoal tOP

A OSUE de EleiçOo do CA. de
Valor mdaimo das deapeaas associadas a 02/07/2019 estipala 80€/més. Os

S -

comunicaçOes encargos corn comunicaçoea sao

auportados pela PAR VALOREM

Assim como 1/4 valor mensal duo

Valor mdaimo de combustivel e portagens
despesas de repreaentação Os

S encargos tom combustivel e
afeto messalmente ba viaturas de serviço

portagens associados a viaturas são
suportados pela PARVALOREM

Despesas não documentadas ou

confidenciain- n.5 2 do artigo 162 do RJSPE
e artigo 11,2 do EGP

ProibiçSo da realização de despesas nSo
S 100%

documentadas ou confidenciaia

Promoçäo da igualdade nalarial entre
muiheres e homens - n.e 2 da RCM n.e
18/2014

2ff
Elaboraçao e divalgação do rnlatdrio sobre httpa://www.parvalor Relatdrio de 2020 disponivel no sitio

as remuneraçOes pagas a mulheres e S em.ot/pt/parvalorem/ da internet Elaboração de 3 em 3
homens institucional/Paginas/ anos

Relatorios.aapa

581
httpa://www.parvalor

Elaboração € dieulgaçâo do relatdrio anual RelatOrio de 2020 disponivel no sitio
S em.pt/ot/rsarvalorem/

sobre prevenção da corrupção da internet. tlaboraçto anual
institucional/Paginas/

Relatorios.aspa

Contratagão Pdblica

O Regime da
Aplicação duo Norman de contratação Contrataçto Püblica

N.A.
piiblica pela Empresa não a aplicdvel a

Sociedade

O Regime da
Aplicaçao das norman de contrataçto Contratação Priblica

NA.
püblica pelas participadas nao e aplicdvel a

Sociedade

Contratos submetidos a visto préoio do TC NA. NOn esistiram

Auditorias do Tribanal de Contas N.A. NOo eaistiram

Adesão ao Sistema Nacional de Compras
NA.

POblicas

Ver quadro “Medidas
de otimizaçOo da

Gaston operadionain dan empresas püblicas
estrutura de gastos ‘(oP

operacionais”

PAevocontM, S.A • Sodo: tdificio Arqu:parquo 7— tua Or. Aosdnio looreiro torges, no -ao Pro, Miraflorns — 1495-130 Alger • Canisal social: €so.tso,to
Capiral Prdprio- la a1s5776s7,s61. Marriculada or Coororoasdria do eeeisso Cornerriol do Lisboa corn o o,1rnero dnioo do marricolo e pessoa colesioa 509522 495
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Cuniprimen
Quantificacao I Justificaçâo / Referenda ao pontoCumprimento das Orientaçâes Legais —

to S I N /2020 Identificaçâo do Relatôrio
NA.

Vigora urna instrução
de serviços corn as

regras resultastes da
LOE 2020 e OLEO e

Contratação de estudos, pareceres, LOE 2019 tendo a
projetos e consultoria (art9 492 do 0110 S mesma sido
2019) cumprida,

norneadarnente ao
nivel dos requisitos
inerentes a cada

AquisiçOo de Serviços

Oispensa do
curnprirnento do

PrrncIpio da UTE para
Principio da iJnidade de Tesouraria (artigo

2020, atravds do28.2 do DL 133/2013)
Despacho do 1GCP, 9

1651/2020, de 23 de
ostubro.

Disponibilidades e apiicaçOes cestralizadat
5 97,25%

no IGCP

Disponibilidades e aphcaçOes sa Banca
S 1444 259,89 eur

Comercial

iuros auferidos em incurnprirnento da UTE e
NA. -

entregues em Receita do Estado

Ver

Eiaboração do Piano para a igualdade
“www.parvaiorem.pt

Piano anuai eiaborado em 2020 corn
\ instituciosai \conforme determina o art2 72 da Lei ne medidas de açOo referentes ao ano

teiatdrios e
62/2017, de ide agosto 2021

inforrnaçlo
Financeira”

Apresentaçäo da demonstraçto 280
NA. -

financeira

Cr

PARVALOOEI,1, IA • lode Editiciooiquiparque 7— eua Or Antdnio courriro Borees, n° 7-6° Piso, Mirafiores — 1405-130 AIgds • capital social csssoo.co
capital Prdprio: (401267760706). Matriculada na conservatoria do Re2isto cornercial de Lisboa corn o cdrnoro dnico de rnatricola e eessoa coletioa 509 572 421
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7. DEcLARAcOE5 DE INDEPENDNCIA

PARVALORM, S.A. . Sede: Eddido Arqdporqoe 7— Roo Dr. Arrtdnio Louroiro Burger, 0u 7- 6 PRo, Miroflorer — 1495-131 Alger • Copitul Sociol: (50.000,00
Copdol Prdpno ((4 018 677 607,06) • Motriculodo no Corrnerootdrio do Regirto Corrreruiol de Linboo root o ourrrero dnico do rrootricole e persoo coletioo 509 522 491
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Anexo A— DecIaraço de Independência - Presidente do Conseiho de Administraçào

(art.2 519 do Dec-Lei fl.2 133/2013, de 3 outubro)

Eu, SOFIA BRIGIDA CORREIA DOS SANTOS DE MARAL TEIXEIRA FURTADO TORRES declaro que,
nos exercIcios soclais em que estive em funcôes, no intervim nas decisöes que envolveram os
meus próprios interesses, designadamente na aprovaço de despesas por mim realizadas,
conforme determina, designadamente, o artigo 51.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de
outubro.

Miraflores (Algés-Oeiras), 1 de junho de 2021

-

Presidente do Conseiho de Administraço

PARVAL.000M, S.A • 5,4,: EdiflrioArqoip,rqoe 7— Ro, Dr. Antdnio Looreiro Borge9, r° 7-62 P60, M:rflore2— 1495-131 Algés • Copitol Sociol: (50.000,00
C,pftol Prdprio: (64 018 677 607,06) • Motricolod, no Conservotdrio do Registo Concerciol de Lisbo, corn o rrsiroero doico de nretricol, e pesso, coletioo 509 522 491
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Anexo A — DecIaraço de Independência - Administrador nào Executivo

(art.Q 512 do Dec-Lei n.2 133/2013, de 3 outubro)

Eu, FILIPE CARLOS MENDES DE SOUSA declaro que, nos exercIcios sociais em que estive em

funçöes, no intervim nas decisöes que envolveram Os meus próprios interesses,

designadamente na aprovacäo de despesas por mim reahzadas, conforme determina,

designadamente, o artigo 51.2 do Decreto-Lei n.9 133/2013, de 3 de outubro.

Mirafiores (Algés-Oeiras), 1 de junho de 2021

Administrador

PARVALOREM, 5A • Sede Eddirlo Arqrriporqoe 7—1,, Dr. Antonio Looreiro Borg,,, n0 7-6’ Pin,, Miroflore,— 1495-131 Alger • CpitoI Soda!: €5000000
Copitol Prdprio €461867760706). M,tricol,d e Conrervotdri, do Regirto Corrrerci,l de LOb,, corn 0 oriroero onico do nr,tricol, e perno, ro!eti,, 509 522 491

Executivo
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Anexo A — Declaracäo de Independência - Administradora no Executiva

(art.Q 519 do Dec-Lei n.2 133/2013, de 3 outubro)

Eu, SUSANA CRISTINA VAZ VELHO LARISMA declaro que, nos exercIcios sociais em que estive

em funçöes, nào intervim nas decisöes que envolveram os meus próprios interesses,

designadamente na aprovaçào de despesas por mim realizadas, conforme determina,

designadamente, a artigo 51.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro.

Miraflores (Alges-Oeiras), 1 de junho de 2021

Administradora no Executiva

PARVALOREM, S.A. • Sede: Edificio Arquiporque 7— Ruo Dr. Antdnio Lnrrreiro Rorgen, n07 60 Piro, Mirofloren
— 1495-131 Alger • Copitol Sociol: (50.000,00

Copitol Prdprio: ((4 018 677 607,06) • Metricolodo no Connercotdrio do Regirto Cornerciol de Linbo, corn o rrdrnero rinico do rnetricolo e pe0000 coletic 509 522 491
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8. DEcLARAcOEs PREVISTAS NO ARTIGO 152 DA LEI N2 8/2012 DE 21 DE

FEVEREIRO (ALTERADA PELA LEI 22/2015)

PARVAOREM, S.A. • Sede: EdifIdo Arquiporqoe 7— Rrrr Dr. Arrtdrrio Irroreiro Borgen, n9 7-6° Piro, Miroflorer— 1495-131 Alger • Copitol Sociol €5000000
Copitol Prdprio- (€4 018 677 69706) • Motricolodo no Conrerootdrio do Regirto Coorerciel de Lirboo coro o oürrrero 1rrico de rrrotricolo e perroo coletioo 509522 491
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Cornpromssos PluranuIo

DedaraçäQ de comproInIssQs pturanuais exiteiites em 31/12)2020

Mnstèrio; fllNAS

Endado. PMVAi.O4 S.A

bnnto rlaI do nrrrissos plralanuals: € 141 603,21

s lem,ss da alea a) do n° 1 do argo I5 da LC dedaco quo bdos Os snçeon4ssoa pkinanua}s esnLes ore 31 do 0enrbro do 2820.50 errebam
der4damenle retakss rio base dedados cenBol da enddade respossdel polo crBvdo da ioecucâo c,amerrIaI, p0105 segtrdes monelardes globais:

Mo

2821 056055.30€

2822 723126.59€

2023 244115.32€

2024 119306)€

Usboa,27dejaneirode202l

PARVAWREM, S A.. Sede. EdificioArqoiporqoe 7— Ron Dr Antdnio looreiro Burger, n5 7-6° Pino, Mirofloren — 1495-131 Alger • Cepitul Sociol: €5000000
Cep:tnl Prdprio: €4 018 677 60706) • Mnrr:colndn on Coooervntdrin do Reginto Coenerciol de Lisbon corn 0 odroero doico de rontricolo e person coIetio 509 522 491
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R.cebIm,(o5 im 6tr€O.

tccIaraao de roccbmonto cm atraso exLstcntes em 31112)2020

Arr,rdo RN*AS

Erododo P4€L1. SA

ko1t.1iLllDal 5. rm56n,neo 081 aboo: € 81.083,75

14 Am b-1j4.
rkc

Mr [sqç24

1 5 C10O4 513117I

2 Z3 110G 5145149 333•

3 a t0O4 5f64LU

4 1Q04 43 1i59.7t

5 071€ 3Q04 1€121419
07.VASCEVA

355j4€

6 004 S0IS1 O€iXF1 LCA 1Z4.54E

7 CS.1804 513451617 1 07324€

o77DBcRErta V rwLe 2
0 0714 l1104 £3107333

SA d.Z)34a

1deFeeerpd€2O21.

PARVALOR(M, 5.8. • Sede: Edificlo Arqoiporqoe 7 Roe Dr. Antonio I.orreiro Borgen, nO 7-60 Pio, Mrefloren — 1495131 AlgOr • Cepitel SoieI: (50000,00

CrpdeI PrOpro ((4018677607,06). Metrirulede o CorroervetOrie do Regirto Coroerriel de lirboa core o odorero doico do rnetricole e peoooe coletioe 509522 491
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PARVALOREM, S.A.

Pagameritos em atr000

DecIaraço de pagamentos em atraso existentes em 3111212020

Mn(so flSAS

Eiodade PPR’.0LC4 SA

M3ntante h da pagamerV.s em adaso. £000

Scrm mentos m alrasoa decarai.

Usboa.26eJane(rocJo2Q21

PARVALOREM, S.A • Sede: Eddiclo Arqoiporque 7— Roe Dr. Aotdr3o LooreVo Borger, 007-60 Pioo, Mireflorer— 1495-131 Algés • Cepitel Sosiel: €50.D00,00
Cpit& Prdprio: (€4 018 677 607,06( • Metricolede Os Cooservetdris do Registo CorrrerisI de Lisbos sorts odroero dnioo de triossle e pessos coleties 509522491
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9. cERTIFIcAcOEs

PARVALOREM, S A • Sede: Edifido Arquiprque 7— Ru Dr. Arrtdnio Lrnreiro Borges, 0S7 -60 Piso, MirfIores— 1495-lSlAIgés • Capitol SociI: 650.000,00
Copitol Prdprio: (€4 018 677 607,06) • Motrisolodo no Conserootório do Registo Cooreriol de Lisboo coro 0 ndosero tinico de reotricolo e pesroe coIetio 509 522 491
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Ernst & Young Tel +351 217912000

EP’ Audit & Associados - SROC, S.A. Eax: 351 217 957 586
Avenida da Repdblica, 90-6° wwwey.com
1600-206 Lisboa

Building a better Portugal
working world

Certificacao Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçOES FINANCEIRAS

Opiniao

Auditãrnos as demonstracOes financeiras anexas da Parvalorern, S.A. (a Entidade), que compreendem o Balanco
Individual em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 393 278 rnilhares de euros e urn total de cap
ital prOprio negativo de 3 996 229 mithares de euros, incluindo urn resultado liquido negativo de 39 554 milhares
de euros), a Demonstracao dos Resultados lndividuais e do Outro Rendirnento Integral, a Dernonstracao do
Rendirnento Integral, a Dernonstracao das AlteracOes no Capital PrOprio e a Demonstracao dos Fluxos de Caixa
relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas as dernonstracOes financeiras que incluem urn resumo das
politicas contabilisticas significativas.

Em nossa opiniao, as dernonstracOes financeiras anexas apresentarn de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materials, a posicao financeira da Parvalorern, S.A. em 31 de dezembro de 2020 e o seu desernpenho
financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo corn as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS) tal corno adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo corn as Norrnas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientacOes tdcnicas e dticas da Ordern dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos terrnos
dessas normas estão descritas na seccao “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracOes
financeiras” abaixo. Sornos independentes da Entidade nos terrnos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos terrnos do codigo de ética da Ordem dos Revisores Oficials de Contas.

Estarnos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para proporcionar urna base
para a nossa opiniao.

lncerteza material relacionada Corn a Continuidade

As dernonstracOes financeiras ern 31 de dezernbro de 2020 apresentam urn capital prOprio negativo de
3 996 229 rnilhares de euros, destacando-se o facto do passivo corrente ser superior ao ativo corrente em
4 240 115 milhares de euros, o que indica a existOncia de urna ncerteza material que coloca dUvidas
significativas sobre a capacidade da Entidade prosseguir em continuidade , estando a Entidade sujeita as
disposicOes previstas nos artigos 350 e 1 710 do COdigo das Sociedades Cornercials.

Tal corno referido na nota 17 do Anexo, no exercfcio de 2011, no arnbito do processo de reprivatizacao do Banco
Portugues de Negocios, S.A., foi aprovada pelo Despacho n°825/1 1 -SETF de 3 dejunho do 2011, a aquisicao pelo
Estado PortuguOs, atraves da Direcao Geral do Tesouro e Financas, da totalidade das acOes representativas do
capital social da Parvalorern, S.A., operacao que so concretizou em fevereiro de 2012, tendo passado a integrar o
Setor lnstitucional das AdrninistracOes Publicas, nos terrnos do cOdigo do Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais, e o Estado Portugues assurnido diretamente todos os direitos e obrigacOes relacionados corn a
Sociedade. Desta forrna, a capacidade Entidade em se rnanter ern continuidade estã dependente da rnanutencao do
apoio financeiro do Estado Portugues, sendo conviccao do Conselho do Adrninistracao da Sociedade de que este
apoio serã rnantido.

A nossa opiniao nao 6 rnodificada em relacao a esta matéria.

Sociedade Andnima - Capital Social 1335000 euros - Inscricao n.° 118 na Ordem dos Revisores Ottciais de Contas - lnscricso N 20161480 no Comissao do Mercado de Valores Mobilidrios

Contribuinte N ° 505 988 283 - C R Cornercial de Usboa sob o mesmo ndmero

A member flrm of Ernst & Young Global Limited
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Conforme descrito na nota 23 do Anexo, em 31 de dezembro de 2020 o saldo da rubrica do passive ‘Acionistas’
ascende a 52 668 milhares de euros, o qual corresponde ao remanescente de urn adiantarnento efetuado pelo
Estado Portugues no rnontante inicial de 111 695 milhares do euros, quo não foi objeto do formalizacao.

A nossa opinião não d modificada em relacao a esta rnatdria.

Matérias relevantes de auditoria

As matdrias relevantes de auditoria são as que, no nossojulgamento profissional, tiveram major importãncia na
auditoria das demonstracOes financeiras do ano corrente. Essas matérias forarn consideradas no contoxto da
auditoria das demonstracOes financeiras como urn todo, e na formacao da opiniao, e nao emitimos uma opiniao
separada sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:

1. Imparidade de crédito a clientes sujeita a anãlise individual.”

Descricao dos riscos de distorcao material
mais significativos

Conforme divulgado nas notas explicativas as
demonstracOes financeiras Nota 2.4 d). e
Nota 4, em 31 de dezembro de 2020, a
imparidade para as rubricas “Outras Contas a
receber” ascende a 2 569 645 milhares de
euros 0 apurada da seguinte forma:

AnOlise Individual de todos os devedores corn
responsabilidades superiores a 250 milhares
de euros — A Entidade efetua uma anälise
especifica corn recurso a fichas e
questionarios de irnparidade preenchidos
pelas areas responsavois pelo
acompanhamento dos creditos, tendo por
base uma metodologia de analise interna, a
qual considera entre outros aspetos Os
colaterais das operacOes;

Para o universe dos devedores nao sujeitos a
analise individual, foi efetuada anãlise
coletiva de credito, atendendo ao
cumprirnento do piano de reembolso definido
e existdncia de reestruturacOes de contratos

A consideracao desta matOria como relevante
para a auditoria teve por base a sua
materialidade nas dernonstracOes financeiras
e o grau de subjetividade inerente ao

Sintese da nossa resposta aos riscos de distorcao material mais
significativos

A nossa abordagem ao risco de distorcao relevante das
demonstracOes financeiras cornpreendeu Os seguintes procedimentos:

•Entendimento do processo de cãlculo das irnparidades de crddito,
incluindo controlos existentes (se aplicavel) e respetivas politicas
contabilisticas;

•Entendimento das causas das variacOes do saido da rubrica face ao
periodo anterior;

•Obtencao do mapa detaihado de imparidades de crddito a clientes e
reconciliacao para Os saldos contabilisticos;

•Teste ao cãlculo da imparidade individual de crédito a clientes corn
base numa amostra do clientes, sotcitando toda a documentacao de
suporte necessäria, cliente a cliente;

•Anãiise da razoabilidade das metodologias, pressupostos e dados
utihzados nos calculos de imparidade, cliente a cliente (metodologia
de recuperacao de crOdito, formula de calculo, principais pressupostos
ejulgamentos adotados, fluxos do caixa projetados, atuaiizacao dos
dados do modelo.);

•Circularizacao dos advogados quo acompanham os processos de
crOdito em contencioso;

•ReuniOos corn a Gestão para obtencao do entendimento do ponto do
situacão dos crOditos selecionados, cliente a cliente, o
esciarecimentos a alteracOos da estimativa face ao porlodo anterior;

apuramento da imparidade.
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Descricao dos riscos de distorcao material
mais significativos

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica
“Existencias” compreende urn conjunto de
irnOveis cujo valor liquido ascende a 32 562
milhares de euros, Os quais são registados de
acordo corn as politicas contabilisticas
descritas nas Notas 2.4 g) e 2.5 do Anexo as
demonstracOes financeiras.

Os imOveis encontram-se valorizados ao
menor entre o custo de aquisicao e o valor
realizãvel liquido, o qual corresponde ao valor
de venda estimado corn base ern avaliacOes
elaboradas por peritos externos. As referidas
avaliaçOes incorporarn urn conjunto de
pressupostos que requerem validacao por
parte do Orgao de gestao da Entidade,
considerando em particular as suas intencOes
do alienacao destes ativos.

Considerando o grau de subjetividade assente
nos pressupostos utilizados na valorizacao
dos irnOveis, considerarnos este tema como
rnatëria relevante de auditoria.

SIntese da nossa resposta aos riscos de distorçao material mais
significativos

A nossa abordagern ao risco de distorcao relevante das
demonstracOes financeiras cornpreendeu os seguintes procedimentos:

• Entondirnento do processo de cãlculo das imparidades de irnOveis,
incluindo controlos existentes (Se aplicavel) e respetivas politicas
contabilisticas;

•Entendirnento dos causas das variacOes do saldo da rubrica face ao
periodo anterior;

•Para urna arnostra representativa de imOveis, efetuar uma anãlise de
razoabilidade da valorizacao registada, corn base nas avaliacOes
ofetuadas polos avaliadoros externos, que incluern a rnetodologia e
principais pressupostos utilizados;

•Anãlise do registo contabilistico relativarnente a urn conjunto de
vendas ocorridas durante o exercicio do 2020;

•Verificaçao para urna amostra de avaliadores externos do respetivo
registojunto da Comissao do Mercado do Valores lmobiliãrios;

3. Imparidade de Adiantamentos a Fornecedores

Descricao dos riscos de distorçao material
mais significativos

Em 31 do dezernbro do 2020, conforme
descrito nas notas explicativas as
dernonstraçOes financeiras (nota 11 e nota
19), a rubrica “lrnparidade para
Adiantarnentos a Fornocedoros” apresonta
urn valor do 14 839 rnilhares do euros.

Em novernbro de 2016, a Entidade interpOs
no Tribunal Judicial da Cornarca de Lisboa -

lnstãncia Central, uma acao judicial contra o
Banco BIC S,A. (Banco BIC), ontidado quo
passou a gerir as referidas operacOes de
crddito desde 29 de marco de 2012. Nesta
ação, a Entidade reclama relativarnente a
atrasos por parto do Banco BIC na
transforencia dos crdditos e dos montantos
devidos a Sociedade, e contesta valores
reclarnados polo Banco BIC não provistos nos
contratos, nomeadamento urna cornissão do
gestao de 1% ao ano sobre o capital em
divida, born como a doducao do rnontantos
relativos a imparidados do corca do 3 000
rnilharos do euros.

SIntese da nossa resposta aos riscos do distorçao material mais
significativos

A nossa abordagem ao risco do distorcao rolevante das
dernonstraçOes financoiras cornproondeu Os seguintes procedirnentos:

•Entendirnento do processo de cdlculo das imparidados para
adiantamentos a fornecedores, incluindo controlos oxistontos (so
aplicãvol) o rospotivas politicas contabilisticas;

•Entondirnonto das causas das variaçOes do saldo da rubrica face ao
periodo anterior;

•Selecao do uma arnostra de devodoros cuja irnparidado foi
dotorrninada pela Entidado corn base ern anãlise individual, solicitando
toda a docurnontacao do suporte nocessária, cliente a cliente;

•Anãlise da razoabilidade das rnetodologias, prossupostos o dados
utilizados nOs cãlculos de irnparidado;

•RouniOos corn a Gostão para obtoncao do entendirnento do ponto do
situação dos crdditos solocionados, cliento a clionte, e
esclarecirnentos a alteracOes da estimativa face ao periodo anterior;
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Descriçao dos riscos de distorcao material Sintese da nossa resposta aos riscos de distorcao material mais
mais signiflcativos significativos

Face ao con texto reerido no paragrao
anterior, a Entidade dispOe de reduzida
informaçao atualizada sobre Os crdditos
objeto do contrato celebrado, tendo as perdas
por imparidade para adiantamentos a
fornecedores sido estimadas da seguinte
forma:

•Anãlise individual de todos os devedores corn
responsabi lidades superiores a 250 milhares
de euros - A Entidade efetua uma anãlise
especifica atraves das areas responsaveis
pelo acornpanharnento dos créditos, tendo
por base uma metodologia de anãlise interna,
a qual considera entre outros aspetos os
colaterais das operacOes.

•0 universo dos devedores não sujeitos a
anãlise individual corresponde essencialrnente
a crédito a habitacao de colaboradores e ex
colaboradores da Entidade e do Banco BIC.
Atendendo a que o Banco BIC transferiu as
operacOes que se encontravarn em situacao
de incumprimento e tinham sido resolvidas
ate 19 de novembro de 201 5, e conviccao do
Conseiho de Administracao da Entidade que
estas operacOes de crédito estaräo
maloritariamente em situacao regular e
apresentam nivel de risco mais reduzido, pelo
que as taxas de imparidade atribuidas orarn
determinadas no pressuposto do
cumprimento do piano de reembolso definido,
bern como da existéncia de garantias reais
para as operaçées.

Considerando a relevancia do valor registado
na rubrica Adiantamento a Fornecedores, e
tendo em conta o grau de subjetividade na
elaboraçao das estimativas de imparidade e
urn grande envolvirnentojulgarnental,
consideramo-la como rnatéria relevante para
a nossa auditoria.

Outras matërias

As demonstracOes financeiras reiativas ao ano findo em 31 de dezernbro de 2019 foram exarninadas por uma
outra Sociedade de Revisores Oficiais de Contas cuja certificacao legal das contas, ernitida em 9 dejulho de 2020,
não inclui reservas e inclui urn paragrafo de incerteza material corn o mesmo teor do paragrafo acirna, bern como
uma ênfase.



E’Y Parvalorem,
Certificacao Legal das Contas

Building a better 31 de dezembro de 2020
working world

Responsabflidades do Orgao de gestao e do Orgao de fiscalizacao peas demonstracOes
financeiras

o Orgao de gestao e responsavel pela:

preparacao de demonstracOes financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posicao
financeira, o desempenho financeiro e Os fluxos de caixa da Entidade de acordo corn as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;

elaboracao do RelatOrlo de Gestao e o RelatOrio de Governo Societãrio, nos terrnos legais e
regulamentares aplicãveis;

criacao e manutencao de urn sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparacao de
demonstracOes financeiras isentas de distorcOes materials devido a fraude ou a erro;

adocao do politicas e critérios contabilisticos adequados nas circunstncias; e

avaliacao da capacidade da Entidade de se manter ern continuidade, divulgando, quando aplicavel, as
matérias que possarn suscitar düvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

o Orgao de fiscalizacao e responsavel pela supervisao do processo de preparacao e divulgaçao da informacao
financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracOes financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter seguranca razoãvel sobre se as demonstracOes financeiras como urn
todo estão isentas de distorcOes materials devido a fraude ou a erro, e emitir urn relatOrlo onde conste a nossa
opiniao. Seguranca razoãvel é urn nivel elevado de seguranca, mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo corn as ISA detetarã sempre urna distorcao material quando exista. As distorcOes podern ter
origern em fraude ou erro e são consideradas materials se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelrnente
esperar que influenciern decisOes econOrnicas dos utilizadores tomadas corn base nessas demonstracOes
financeiras.

Corno parte de uma auditoria de acordo corn as ISA, fazemos julgarnentos profissionais e manternos ceticisrno
profissional durante a auditoria e tambérn:

identificarnos e avallarnos os riscos de distorcao material das demonstracOes financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebernos e executarnos procedirnentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obternos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. 0 risco de nao detetar uma distorcao material devido a fraude é rnaior do que o risco de nao
detetar uma distorcao rnaterlal devido a erro, dado que a fraude pode envolver conlulo, falsificacão,
ornissOes intencionais, falsas declaracOes ou sobreposicão ao controlo interno;

obternos urna cornpreensao do controlo interno relevante para a auditoria corn a objetivo de conceber
procedirnentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstãncias, rnas nao para expressar uma
opiniao sobre a eficãcia do controlo interno da Entidade;

avaliarnos a adequacao das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das estirnativas
contabilisticas e respetivas divulgacOes feitas pelo Orgao de gestão;

concluirnos sobre a apropriacão do usa, pelo Orgao de gestao, do pressuposto da continuidade e, corn
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada corn acontecirnentos
ou condicOes que possarn suscitar dUvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade as suas atividades. Se concluirrnos que existe uma incerteza material, devemos charnar a
atencão no nosso relatOrio para as divulgacOes relacionadas incluidas nas demonstracOes financeiras ou,
caso essas divulgacOes não sejarn adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusOes são
baseadas na prova de auditoria obtida ate a data do nosso relatOrio. Porém, aconteclmentos ou
condicOes futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

avaliamos a apresentacao, estrutura e conteddo global das demonstracOes financeiras, Incluindo as
divulgacOes, e se essas dernonstracOes financeiras representarn as transacOes e os acontecirnentos
subjacentes do forrna a atingir uma apresentacao apropriada;

cornunicarnos corn os encarregados da governacao, incluindo a Orgao de tiscalizacao, entre outros
assuntos, o ãmbito e a calendario planeado da auditoria, e as conclusOes significativas da audltoria
incluindo qualquer deficléncia significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;
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das matérias que comunicamos aos encarregados da governacao, incluindo o Orgão de fiscalizacao,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstraçOes financeiras do ano
corrente e que são as matdrias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatOrio,
exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgacao pOblica: e

declaramos ao drgao de fiscalizacão que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos a
independencia e comunicamos-Ihe todos os relacionamentos e outras matdrias que possam ser
percecionadas como ameacas a nossa independencia e, quando aplicável, quais as medidas tomadas para
eliminar as ameacas ou quals as salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabilidade inclul ainda a veriflcacao da concordãncia da inforrnaçao constante do RelatOrlo de
Gestao corn as demonstraçOes financeiras, e as verificacOes previstas no n.° 4 e n.° 5 do artigo 451 do COdigo
das Sociedades Comerciais em materia de governo societãrio.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o RelatOrio de Gestao

Dando cumprimento ao artigo 451 n.° 3, al. e) do COdigo das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
RelatOrio de Gestao foi preparado de acordo corn os requisitos legais e regulamentares aplicaveis em vigor, a
informacao nele constante e concordante corn as demonstracOes financeiras auditadas e, tendo em conta 0

conhecimento e a apreciacao sobre a Entidade, nao identificãmos incorreçOes materiais.

Sobre o RelatOrio de Governo Societãrio

Dando cumprimento ao artigo 451, n.° 4, do COdigo das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
RelatOrio de Governo Societario inclui os elementos exigiveis a Entidade nos termos do artigo 245-A do COdigo
dos Valores Mobiliãrios, nao tendo sido identificadas incorrecOes materiais na informacao divulgada no rnesmo,
cumprindo o disposto nas al. c), d), f), h), i) e m) do n.°1 do referido artigo.

Sobre Os elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.°
537/2014

Dando cumprimento ao artigo 10 do Regulamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento Europeu edo Conseiho, de
16 de abril de 2014, e para aldm das matdrias 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 23 de juiho de 2020 para urn mandato compreendido entre 2020 e 2022.

0 Orgao de gestao confirmou-nos que nao tern conhecimento da ocorréncia de qualquer fraude ou
suspeita de fraude corn efeito material nas demonstracOes financeiras. No planearnento e execucao da
nossa auditoria de acordo corn as ISA mantivernos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos
de auditoria para responder a possibilidade de distorcao material das demonstracOes financeiras devido a
fraude. Em resultado do nosso trabalho nao identificamos qualquer distorcao material nas
demonstracOes financeiras devido a fraude:

Confirmamos que a opiniao de auditoria que emitimos e consistente corn o relatOrio adicional que
preparamos e entregarnos ao Orgao de tiscalizacao da Entidade fiesta mesma data:
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Declaramos que não prestamos quaisquer servicos proibidos nos termos do artigo 77, fl.0 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficials de Contas e que mantivemos a nossa independencia face a Entidade
durante a realizacao da auditoria.

Lisboa, 8 dejunho de 2021

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

/ / ,//
Z //

/‘ / /

AntOnio Filipe Dias da Fonseca Bras - ROC n.° 1661
Registado na CMVM corn o n.° 20161271
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Exmo. Acionista da 
Parvalorem, S.A. 
 
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor e com o mandato que 
nos foi confiado, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange 
a atividade por nós desenvolvida sobre os documentos de prestação de contas da Parvalorem, 
S.A. (“Sociedade”) relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, os quais são da 
responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade. 
 
 
RELATÓRIO 

 
Acompanhámos com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada a evolução 
da atividade da Sociedade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento 
do normativo legal e estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e 
dos diversos serviços da Sociedade as informações e os esclarecimentos solicitados. 
 
No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço individual em 31 de dezembro de 
2020, a Demonstração dos resultados individuais, a Demonstração dos resultados e do outro 
rendimento integral individuais, a Demostração das alterações no capital próprio individual 
e a Demonstração dos fluxos de caixa individuais relativas ao ano findo naquela data, e as 
notas anexas às demonstrações financeiras individuais, os quais foram elaborados em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) tal como 
adotadas na União Europeia. 
 
Adicionalmente, procedemos à análise do conteúdo do Relatório de Gestão do exercício de 
2020, preparado pelo Conselho de Administração da Sociedade, e da proposta de aplicação 
dos resultados nele incluída. Conforme referido no Relatório de Gestão, a Tutela autorizou, 
em abril de 2021, a fusão, por incorporação, da Parups, S.A. na Parvalorem, S.A., no 
seguimento do pedido entregue pelas sociedades em 2020; prevê-se a efetivação da 
incorporação da Parups no terceiro trimestre de 2021.  
 
Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal das Contas, documento emitido pelo Revisor 
Oficial de Contas, Ernst & Young Audit & Associados, SROC S.A. (“EY”), em 8 de junho 
de 2021, sem reservas, com incerteza material relacionada com a continuidade decorrente 
dos capitais próprios serem negativos e, desta forma, a capacidade da Sociedade em se manter 
em continuidade está dependente da manutenção do apoio financeiro do Estado Português, 
sendo convicção do Conselho de Administração da Sociedade de que este apoio será 
mantido, e com uma ênfase chamando a atenção para a inexistência de formalização de um 
adiantamento efetuado pelo Estado Português à Sociedade no montante remanescente de 
52.668 milhares de euros; este documento mereceu a nossa concordância. Analisámos 
também o Relatório Adicional ao Órgão de Fiscalização igualmente emitido pela EY. 
 
Em cumprimento do disposto no ofício circular n.º 174, de 12 de janeiro de 2021, da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, constatámos o cumprimento das orientações legais 
vigentes para o Setor Empresarial do Estado, designadamente do cumprimento das 
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orientações relativas às remunerações vigentes em 2020, e analisámos o Relatório do 
Governo Societário relativo ao ano de 2020, que inclui informação completa sobre as 
matérias reguladas no Capítulo II – Secção II do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, 
diploma que aprovou o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, dando cumprimento 
ao estabelecido no artigo 54º do mesmo diploma. 
 
 
 

PARECER 

 
Face ao exposto, e tendo em conta o referido no Relatório de Gestão e na Certificação Legal 
das Contas relativamente à continuidade das operações da Sociedade, somos de parecer que 
as demonstrações financeiras supra referidas, o Relatório de Gestão e a proposta de aplicação 
dos resultados nele expressa, bem como o Relatório do Governo Societário, estão de acordo 
com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser 
aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da Sociedade o 
nosso apreço pela colaboração prestada. 

 

 

Lisboa, 8 de junho de 2021 
 
 
 
O Conselho Fiscal 
 
 
 
Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira 
Presidente 
 
 
 
José Miguel Alecrim Duarte 
Vogal 
 
 
 
Maria Onilda Maia Condeças Oliveira Sousa 
Vogal 
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Certificacao Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Opiniao

Auditámos as demonstracOes financeiras consolidadas anexas de Parvalorem, S.A. (o Grupo), que compreendem
a Demonstracao Consolidada da Posicao Financeira em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia urn total de
401 530 milhares de euros e urn total de capital prOprio negativo de 3 997 111 milhares de euros, incluindo urn
resultado liquido negativo de 39 427 milhares de euros), a Demonstraçao dos Rosultados Consolidados, a
Demonstracao dos Resultados e do Outro Rendimento Integral Consolidados, a Demonstracao das AltoracOes no
Capital PrOprio Consolidado e a Dernonstracao dos Fluxos de Caixa Consolidados relativas ao ano findo naquela
data, e as notas anexas as demonstracOes financeiras consolidadas que incluem urn resumo das politicas
contabilisticas significativas.

Em nossa opiniao, as demonstracOes financeiras consolidadas anexas apresentam de forrna verdadeira e
apropriada, em todos Os aspetos rnateriais, a posicao financeira consolidada de Parvalorem, S.A. em 31 de
dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa consolidados relativos ao ano findo naquela
data, de acordo corn as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IERS) tal como adotadas na União Europela.

Bases para a opiniao

A nossa auditoria foi efetuada de acordo corn as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e dernais normas e
orientacOes tdcnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na seccão ‘Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracOes
financeiras consolidadas” abaixo, Somos independentes das entidades que compOem o Grupo nos termos da el e
cumprimos Os demais requisitos éticos nos termos do cOdigo de ética da Ordom dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos do que a prova de auditoria que obtivemos e suficiento e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opiniao.

Incerteza material relacionada corn a continuidade

As domonstracOes financeiras em 31 do dezornbro do 2020 apresentam urn capital prOprio nogativo do

3 997 111 milhares do euros, dostacando-so o facto do passivo corrento ser superior ao ativo corronto em

4 212 911 milhares de euros, o quo indica a oxistëncia do urna incerteza material quo coloca dUvidas

significativas sobre a capacidade da Entidado prossoguir em continuidade, estando a Entidado sujoita as

disposicOos previstas nos artigos 350 e 1710 do COdigo das Sociedades Comerciais.

Tal como referido na nota 1 7 do Anoxo, no exercicio de 2011, no ãrnbito do procosso do reprivatizacao do Banco

Portugus de NegOcios, S.A., foi aprovada polo Despacho n°825/1 1 -SElF do 3 dojunho do 2011, a aquisicao

polo Estado Portugues, através da Dirocao Geral do Tesouro e Financas, da totalidado das acOos roprosontativas

do capital social da Parvalororn, S.A., operacao que se concretizou em fovoroiro do 201 2, tendo passado a

intograr o Setor Institucional das AdministracOes Publicas, nos termos do cOdigo do Sistorna Europou do Contas

Nacionais e Regionais, e o Estado Portugues assumido diretamento todos Os direitos o obrigacOes rolacionados

corn a Sociedade. Desta forma, a capacidado Entidade em se rnantor em continuidado esta depondento da

manutencao do apoio financoiro do Estado Portugues, sendo conviccao do Conselho do Administracao da

Sociodado do quo osto apoio serã mantido.

A nossa opiniao não 4 modificada em relacao a osta matéria

Sociedade AnOnima - Capital SocIal 1 335000 euros - Inscricdo n 178 na Ordem dos Revisores Oticiais de Contas - lnscricao N 20161480 na Comissdo do Mercadode Valores Mobilidrios

Contribujute N 505 988 283 - C R Comercial de Lisboa sob o mesmo udmero

A member tirme or Ernst & Young Global Limited
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31 do dezembro de 2020

Conforme descrito na nota 23 do Anexo, em 31 de dezembro de 2020 o saldo da rubrica do passive ‘Acionistas’
ascende a 52.668 milhares de euros, o qual corresponde ao remanescente de urn adiantamento efetuado polo
Estado Portugues no montante inicial de 111 .695 milhares de euros, que nao fbi objeto de formalizacao.

A nossa opiniao nao 6 modificada em relacao a esta matëria.

Materias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nossojulgamento profissional, tiveram rnaior importancia na
auditoria das demonstracOes financeiras consolidadas do ano corrente. Essas matOrias forarn consideradas no
contexto da auditoria das demonstracOes financeiras consolidadas como urn todo, e na formacao da opinião, o
não emitimos uma opiniao separada sobro essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:

1. Imparidade para “contas a recebor,”

Descricao dos riscos de distorcao material
mais significativos

Conforme divulgado nas notas explicativas as
domonstracOes financeiras consolidadas,
nomeadamento nas notas 2.6 d) ii), 2.7, 5 e
19, em 31 de dezembro de 2020, a
imparidade para as rubricas ‘Outras Contas a
receber” ascondo a 2 569 645 milhares de
euros e 6 apurada da soguinto forma:

Anãlise Individual de todos os devedoros corn
responsabilidados superiores a 250 milhares
do euros — A Entidade efetua uma anãlise
especifica corn recurso a fichas o
questionarios de imparidade preenchidos
polas areas responsaveis pelo
acornpanhamento dos creditos, tondo por
base uma rnetodologia do anãlise interna, a
qual considora entre outros aspetos os
colaterais das operacOes;

Para o universo dos devedores não sujeitos a
anãlise individual, foi efetuada anãlise
coletiva de crddito, atendendo ao
curnprimonto do piano do roembolso definido
o existência do reestruturacOos do contratos

A considoracao dosta matéria corno relevante
para a auditoria teve per base a sua
materialidade nas demonstracOes financeiras
o o grau de subjetividade inoronte ao
apurarnonto da irnparidade.

SIntese da nossa resposta aos riscos de distorçao material mais
significativos

A nossa abordagorn ao risco do distorcao relevante das
demonstracOes financeiras cornpreendeu os seguintos procedirnontos:

•Entendimento do processo do cãlculo das imparidados do crédito,
incluindo controlos oxistentes (so aplicavol) o rospotivas politicas
contabilisticas;

•Entondirnonto das causas das variacOos do saldo da rubrica face ao
poriodo anterior;

•Obtencao do mapa detalhado do imparidades do crédito a clientos e
roconciliacao para os saldos contabilisticos;

•Tosto ao cãlculo da irnparidado individual do crédito a cliontos corn
base numa arnostra do clientos, solicitando toda a documentacao do
suporto necessãria, cliente a cliente;

•Analiso da razoabilidado das motodologias, prossupostos o dados
utilizados nos calculos do imparidado, clionte a clionte (metodologia
do rocuporacao do credito, fOrmula do calculo, principais pressupostos
ojulgarnontos adotados, fluxes do caixa projotados, atualizacao dos
dados do mode 10.);

•Circularizaçao dos advogados quo acompanham os procossos do
crOdito em contencioso;

•RouniOos corn a Gostao para obtonçao do entondirnonto do ponto do
situacao dos creditos selecionados, cliente a cliente, e
esclarecirnontos a alteracOes da estimativa face ao poriodo anterior;

•Revisão das divulgacOes relacionadas corn esta rnatOria o o normativo
contabilistico aplicado.
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31 do dozembro do 2020

Descricao dos riscos de distorcao material
mais significativos

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica
Existencias” compreende urn conjunto de

irnOvois cujo valor liquido ascende a 38 802
milhares de euros, Os quals são registados de
acordo corn as politicas contabilisticas
descritas nas notas 2.6 g) e 2.7 do Anexo as
demonstracOes financeiras.

Os imOveis encontrarn-se valorizados ao
menor entre o custo de aquisicao e o valor
realizãvel liquido, o qual corresponde ao valor
de venda estimado corn base em avaliacOes
elaboradas por peritos externos. As reforidas
avaliacOos incorporarn urn conjunto do
prossupostos quo requerern validacao por
parte do Orgao de gestao da Entidade,
considorando em particular as suas intencOes
de alienacao destes ativos.

Considerando o grau de subjetividade assento
nos pressupostos utilizados na valorizacao
dos irnOvois, considorarnos oste tema como
matéria relevanto do auditoria.

Sintese da nossa resposta aos riscos de distorçao material mais
signiflcativos

A nossa abordagorn ao risco de distorcao rolovante das
domonstracOos financeiras consolidadas cornproondou os seguintes
procedimentos:

• Entendimonto do processo de cãlculo das imparidades do imOvois,
incluindo controlos existentos (so aplicavol) e rospotivas politicas
contabi lIsticas;

•Entondirnonto das causas das variacOos do saldo da rubrica face ao
periodo anterior;

•Para uma amostra ropresontativa do imOvois, intogrando os imOvois
roprosontativos das componentos, efetuar uma anãliso do
razoabilidado da valorizacao rogistada, corn base nas avaliacOes
ofetuadas polos avaliadores oxternos, quo incluem a rnotodologia o
principais prossupostos utilizados;

•Anãlise do rogisto contabilistico relativamente a urn conjunto de
vendas ocorridas duranto o exercicio de 2020;

•Verificacao para urna amostra do avaliadores oxtornos do rospotivo
rogistojunto da Cornissão do Mercado do Valoros lmobiliãrios;

•Rovisao das divulgaçOos rolacionadas corn esta matéria o o normativo
contabilistico aplicado.

3. Imparidado do Adiantamentos a Fornocodoros

Descricao dos riscos de distorcão material
mais significativos

Em 31 do dezombro do 2020, conformo
descrito nas notas oxplicativas as
domonstracOos financeiras consolidadas (nota
11 o nota 19), a rubrica “Imparidade para
Adiantarnentos a Fornocodoros” aprosonta
urn valor de 14 839 milhares do ouros.

Em novernbro do 2016, a Entidado intorpOs
no Tribunal Judicial da Cornarca do Lisboa -

lnstancia Central, urna acao judicial contra o
Banco BIC S.A. (Banco BIC), ontidade quo
passou a gerir as roferidas operacOes do
crddito dosde 29 do marco do 2012. Nesta
ação, a Entidado reclama relativarnento a
atrasos por parto do Banco BIC na
transferéncia dos creditos e dos montantes
dovidos a Sociodade, o contosta valoros
roclarnados polo Banco BIC não previstos nos
contratos, nomoadarnento urna comissão do
gostao do 1% ao ano sobro o capital em
divida, born como a deduçao do montantos

Sintese da nossa resposta aos riscos de distorcao material mais
significativos

A nossa abordagom ao risco do distorcao rolovanto das
domonstracOos financoiras consolidadas comproondou os seguintos
procedirnentos:

•Entondirnonto do processo do cãlculo das imparidados para
adiantarnontos a fornecodores, incluindo controlos existontos (se
aplicavol) o respetivas poilticas contabil isticas;

•Entendirnento das causas das variacOos do saldo da rubrica face ao
periodo anterior;

•Selocao do uma arnostra do devodoros cuja imparidado foi
doterminada pola Entidade corn base em anãliso individual, solicitando
toda a docurnentacao do suporte necessaria, clionto a clionto;

•Anãliso da razoabilidado das motodologias, prossupostos e dados
utilizados nos calculos de imparidade;

•ReuniOes corn a Gostao para obtencao do entendirnonto do ponto do
situacao dos créditos solecionados, cliente a clionte, o
osclarecimontos a alteracOos da ostimativa face ao poriodo anterior;
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Descricao dos riscos de distorcao material Sintese da nossa resposta aos riscos de distorcao material mais
mais significativos significativos

relativos a imparidades de cerca do 3 000 •Revisao das divulgacOes relacionadas corn esta rnatëria e o normativo
milhares de euros. contabilistico aplicado.

Face ao contexto referido no paragrafo
anterior, a Entidade dispOe de reduzida
informaçao atualizada sobre os créditos
objeto do contrato celebrado, tendo as perdas
por irnparidade para adiantarnentos a
fornecedores sido estirnadas da seguinte
forrna:

•AnIise individual do todos os devedores corn
responsabilidades superiores a 250 rnilhares
do euros - A Entidade efetua uma anãlise
especinca através das areas rosponsaveis
pelo acompanharnento dos creditos, tendo
por base uma metodologia de analise interna,
a qual considera entre outros aspetos os
colaterais das operacOes.

•O universo dos devedores näo sujeitos a
analise individual corresponde ossencialmente
a crddito a habitacao de colaboradores e ex
colaboradores da [ntidade e do Banco BIC.
Atendondo a que o Banco BIC transferiu as
operacOes que se encontravam em situacao
de incumprimento e tinham sido resolvidas
ate 1 9 do novembro do 2015, e conviccao do
Conselho de Administracao da Entidade quo
estas operacOes de credito estarão
maioritariamente em situacao regular e
apresentam nivel do risco mais reduzido, pelo
que as taxas de imparidade atribuidas foram
determinadas no pressuposto do
cumprimento do piano de roembolso definido,
born corno da existéncia do garantias reais
para as operacOes.

Considerando a relevancia do valor registado
na rubrica Adiantamento a Fornecedores, e
tendo em conta o grau de subjetividade na
elaboracao das estimativas do irnparidado e
urn grande envolvimentojulgamental,
consideramo-la como matéria relevante para
a nossa auditoria.

Outras matérias

As demonstracOes financeiras relativas ao ano findo em 31 de dezembro do 2019 forarn oxarninadas por uma
outra Sociedade de Revisores Oficiais de Contas cuja certificacao legal das contas, ernitida em 9 dejulho de 2020,
não inclui resorvas e incluf urn paragrafo do incorteza material corn o mesmo toor do paragrafo acima, bern como
uma énfase,
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Responsabilidades do Orgao de gestao e do Orgao de fiscalizacao pelas demonstracOes
flnanceiras consolidadas

o Orgao de gestão é responsavel pela:

preparacao de demonstracOes financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posicão financeira consolidada, 0 desempenho financeiro e fluxos de caixa consolidados do
Grupo de acordo corn as Norrnas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União
Europeia.

elaboracao do RelatOrio Consolidado de Gestão, incluindo o RelatOrio de Governo Societãrio, nos termos
legais e regulamentares aplicãveis;

criacao e manutencao de urn sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparacão de
demonstracOes financeiras consolidadas isentas do distorcOes materlais devido a fraude ou a erro;

adoção de politicas e critdrios contabilisticos adequados nas circunstãncias; e

avaliacao da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicavel, as
matérias que possam suscitar dUvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

o Orgao do fiscalizacao e responsavel pela supervisao do processo de preparacao e divulgacao da informacão
financeira do Grupo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracOes financeiras consolidadas

A nossa responsabilidade consiste em obter seguranca razoãvel sobre se as demonstracOes financeiras
consolidadas como urn todo estão isentas de distorcOes materials devido a fraudo ou a erro, e emitir urn relatOrio
onde conste a nossa opiniao. Soguranca razoãvel d urn nivel elevado de seguranca, mas não e uma garantia do
que uma auditoria executada de acordo corn as ISA detetarã sempre uma distorcao material quando exista. As
distorcOes podem ter origem em fraude ou erro e são considoradas materials se, isoladas ou conjuntamente, se
possa razoavelmente esperar quo influenciem decisOes econOrnicas dos utilizadores tomadas corn base nossas
demonstracOes financeiras.

Corno parte de urna auditoria do acordo corn as ISA, fazernos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e tambem:

identificamos e avaliamos Os riscos do distorcão material das demonstracOes financoiras consolidadas,
devido a fraudo ou a orro, concobemos e executamos procedimentos do auditoria que respondam a ossos
riscos, e obtemos prova do auditoria quo soja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a
nossa opinião. 0 risco do não dotetar uma distorção material dovido a fraudo é major do quo o risco de
não dototar uma distorcão material devido a erro, dado quo a fraude podo envolver conluio, falsificacao,
omissOes intencionais, falsas declaracOes ou sobreposicão ao controlo interno;

obternos uma compreonsao do controlo interno relevante para a auditoria corn o objotivo do concebor
procedimentos do auditoria quo sejarn apropriados nas circunstãncias, rnas não para exprossar uma
opinião sobre a eficãcia do controlo intorno do Grupo;

avaliamos a adequacão das politicas contabilisticas usadas o a razoabilidade das estimativas
contabilisticas o rospetivas divulgacOes foitas polo Orgão do gostão;

conclulmos sobre a apropriacão do uso, polo Orgão do gestão, do prossuposto da continuidade e, corn
base na prova do auditoria obtida, so existe qualquor incerteza material rolacionada corn acontecimentos
ou condicOes quo possam suscitar dUvidas significativas sobre a capacidade do Grupo para dar
continuidado as suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devomos chamar a
atoncao no nosso rolatOrio para as divulgacoes relacionadas incluidas nas demonstracOes financeiras
consolidadas ou, caso ossas divulgacOes nao sejam adequadas, modificar a nossa opiniao. As nossas
conclusOos são baseadas na prova do auditoria obtida ate a data do nosso relatOrio. Porem,
acontecirnentos ou condicOos futuras podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;

avaliamos a aprosentacao, ostrutura o contoUdo global das demonstracOos financeiras consolidadas,
incluindo as divulgacOes, e so essas demonstracOes financoiras representam as transacOos 0 OS

acontecirnentos subjacontes do forma a atingir uma apresentacao apropriada;
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obternos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa a inforrnacao financeira das entidades ou
atividades dentro do Grupo para expressar urna opiniao sobre as dernonstracOes financeiras
consolidadas. Somos responsaveis pela orientacao, supervisao e desempenho da auditoria do Grupo e
somos Os responsãveis finals pela nossa opiniao de auditoria;

comunicamos corn os encarregados da governacao, incluindo o Orgão de fiscalizacao, entre outros
assuntos, o ãmbito e o calendãrio planeado da auditoria, e as conclusOes significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiencia significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;

das matérias que comunicamos aos encarregados da governacao, incluindo o Orgao de tiscalizacao,
determinamos as que forarn as rnais importantes na auditoria das dernonstracOes financeiras
consolidadas do ano corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias
no nosso relatOrio, exceto quando a el ou regulamento proibir a sua divulgacao pUblica; e

declararnos ao Orgao de fiscalizacao que curnprimos os requisitos éticos relevantes relativos a
independencia e comunicamos-Ihe todos os relacionarnentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameacas a nossa independOncia e, quando aplicavel, quais as medidas tomadas para
eliminar as ameacas ou quais as salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabRidade inclui ainda a verificacao da concordãncia da informacao constante do RelatOrlo
Consolidado de Gestão corn as demonstracOes financeiras consolidadas, e as verificacOes previstas no fl.0 4 e n.°
5 do artigo 451 do Codigo das Sociedades Comerciais em matdria de governo societãrio.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o RelatOrio Consolidado de Gestao

Dando cumprirnento ao artigo 451 n.° 3, al. e) do COdigo das Sociedades Cornerciais, sornos de parecer que o
RelatOrlo Consolidado de Gestão foi preparado de acordo corn os requisitos legais e regulamentares aplicaveis em
vigor, a informacao nele constante 4 concordante corn as dernonstracOes financeiras consolidadas auditadas e,
tendo em conta o conhecirnento e a apreciacao sobre o Grupo, nao identificãmos incorrecOes materials.

Sobre o RelatOrio de Governo Societãrio

Dando cumprimento ao artlgo 451, n.° 4, do COdigo das Sociedades Cornercials, somos de parecer que o
RelatOrio de Governo Societãrio inclul os elementos exigiveis ao Grupo nos termos do artigo 245-A do Codigo dos
Valores Mobiliãrios, nao tendo sido identificadas incorrecOes materiais na informacão divulgada no mesmo,
cumprindo o disposto nas al. c), d), , h), I) e m) do 0.01 do referido artigo.

Sobre OS elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.°
537/2014

Dando curnprimento ao artigo 10 do Regulamento (UE) 0.0537/2014 do Parlamento Europeu edo Conseiho, de
16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acirna indicadas, relatamos ainda o
segu in te;

Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez na assemblela geral de acionistas realizada em
23 dejulho de 2020 para urn mandato compreendido entre 2020 e 2022.

o Orgao de gestao confirmou-nos que não tern conhecimento da ocorréncia de qualquer fraude ou
suspeita de fraude corn efeito material nas demoflstracOes financeiras. No planeamento e execucao da
nossa auditoria de acordo corn as ISA mantivernos o ceticismo profissional e concebemos procedirnentos
de auditoria para responder a possibilidade de distorcao material das dernonstraçOes financeiras
consolidadas devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho nao identificarnos qualquer distorcao
material nas demonstracOes financeiras consolidadas devido a fraude;

Confirrnamos que a opiniao de auditoria que emitirnos 4 consistente corn o relatOrlo adicional que
preparamos e entregãrnos ao Orgao de flscalizacao do Grupo nesta mesma data;



Eyir Parvalorem, S.A.
Certificacao Legal das Contas Consolidadas

31 de dezembro do 2020

Building a better
working world

Declaramos que não prestãmos quaisquer servicos proibidos nos termos do artigo 77, n.° 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independencia face ao Grupo
durante a realizacao da auditoria; e

Lisboa, 8 dejunho de 2021

Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:

7)
11-

AntOnio Filipe Dias da Fonseca Bras - ROC n.° 1661

Registado na CMVM corn o n,° 20161271
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

CONTAS CONSOLIDADAS 
 

Exmo. Acionista da 
Parvalorem, S.A. 
 
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor e com o mandato que 
nos foi confiado, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange 
a atividade por nós desenvolvida sobre os documentos de prestação de contas consolidadas 
da Parvalorem, S.A. (“Sociedade”) e suas subsidiárias (“Grupo”) relativos ao ano findo em 
31 de dezembro de 2020, os quais são da responsabilidade do Conselho de Administração 
da Sociedade. 
 
 
RELATÓRIO 

 
Acompanhámos com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada a evolução 
da atividade da Sociedade, bem como das principais entidades englobadas na consolidação, 
a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e 
estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços 
da Sociedade e das principais entidades englobadas na consolidação as informações e os 
esclarecimentos solicitados. 
 
No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço consolidado em 31 de dezembro de 
2020, a Demonstração dos resultados consolidados, a Demonstração dos resultados e do 
outro rendimento integral consolidados, a Demostração das alterações no capital próprio 
consolidado e a Demonstração dos fluxos de caixa consolidados relativas ao ano findo 
naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas, os quais foram 
elaborados em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) 
tal como adotadas na União Europeia. 
 
Adicionalmente, procedemos à análise do conteúdo do Relatório de Gestão do exercício de 
2020, preparado pelo Conselho de Administração da Sociedade, e da proposta de aplicação 
dos resultados nele incluída. Conforme referido no Relatório de Gestão, a Tutela autorizou, 
em abril de 2021, a fusão, por incorporação, da Parups, S.A. na Parvalorem, S.A., no 
seguimento do pedido entregue pelas sociedades em 2020; prevê-se a efetivação da 
incorporação da Parups no terceiro trimestre de 2021. 
 
Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal das Contas, documento emitido pelo Revisor 
Oficial de Contas, Ernst & Young Audit & Associados, SROC S.A. (“EY”), em 8 de junho 
de 2021, sem reservas, com incerteza material relacionada com a continuidade decorrente 
dos capitais próprios serem negativos e, desta forma, a capacidade da Sociedade em se manter 
em continuidade está dependente da manutenção do apoio financeiro do Estado Português, 
sendo convicção do Conselho de Administração da Sociedade de que este apoio será 
mantido, e com uma ênfase chamando a atenção para a inexistência de formalização de um 
adiantamento efetuado pelo Estado Português à Sociedade no montante remanescente de 
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52.668 milhares de euros; este documento mereceu a nossa concordância. Analisámos 
também o Relatório Adicional ao Órgão de Fiscalização igualmente emitido pela EY. 
 
Em cumprimento do disposto no ofício circular n.º 174, de 12 de janeiro de 2021, da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, constatámos o cumprimento das orientações legais 
vigentes para o Setor Empresarial do Estado, designadamente do cumprimento das 
orientações relativas às remunerações vigentes em 2020, e analisámos o Relatório do 
Governo Societário relativo ao ano de 2020, que inclui informação completa sobre as 
matérias reguladas no Capítulo II – Secção II do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, 
diploma que aprovou o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, dando cumprimento 
ao estabelecido no artigo 54º do mesmo diploma. 
 
 
 

PARECER 

 
Face ao exposto, e tendo em conta o referido no Relatório de Gestão e na Certificação Legal 
das Contas relativamente à continuidade das operações do Grupo, somos de parecer que as 
demonstrações financeiras consolidadas supra referidas, o Relatório de Gestão e a proposta 
de aplicação dos resultados nele expressa, bem como o Relatório do Governo Societário, 
estão de acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que 
poderão ser aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da Sociedade e do 
Grupo o nosso apreço pela colaboração prestada. 

 

 

Lisboa, 8 de junho de 2021 
 
 
 
O Conselho Fiscal 
 
 
 
Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira 
Presidente 
 
 
 
José Miguel Alecrim Duarte 
Vogal 
 
 
 
Maria Onilda Maia Condeças Oliveira Sousa 
Vogal 
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