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Impacto nas demonstrações financeiras consolidadas 

e nos rácios de capital do Banco BPI
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 Em 7 de Outubro de 2016 foi assinado, pelo Banco BPI e pela Unitel, um contrato de compra e venda de um 
número de acções do BFA correspondentes a 2% do seu capital social, pelo montante de 28 milhões de euros. 
Com a concretização desta operação, a participação detida pelo Banco BPI no BFA irá diminuir de 50,1% para 
48,1%.

 De acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS 10), a venda de 2% e a perda de controle do 
BFA implicam que, no momento da venda, nas contas consolidadas do Banco BPI:

1. Seja registada a mais-valia resultante da venda da participação de 2%;

2. A participação remanescente de 48,1% do BFA deixe de ser consolidada pelo método de integração global e 
passe a ser registada pelo método de equivalência patrimonial (“equity method”).

Em resultado da perda de controle e da alteração de método de consolidação, as normas contabilísticas 
determinam também que nessa data:

- A participação de 48,1% do BFA seja reavaliada pelo justo valor;

- As reservas cambiais acumuladas em exercícios anteriores em resultado da desvalorização cambial do 
Akz (registadas directamente nas reservas do Banco BPI) sejam integralmente transferidas para o 
resultado do exercício;

- Os impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias associadas à participação no BFA sejam 
registados pela totalidade (conforme definido no IAS 12).

- Nas contas consolidadas do Banco BPI deixem de ser reconhecidos todos os activos e passivos do BFA e 
a participação de 48,1% passe a ser registada pela totalidade na rubrica Investimentos em associadas 
e filiais excluídas de consolidação.

Impacto da venda de 2% nas contas consolidadas do BPI
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 Se a operação tivesse sido efectuada em 30Set16, a venda de 2% do BFA implicaria uma mais-valia nas contas 
consolidadas do Banco BPI de 11M€, decorrente da diferença entre o valor de venda (28M€) e o valor correspondente 
a 2% dos capitais próprios do BFA nessa data(1). A mais-valia líquida de impostos seria de 8M€.

1. Mais-valia na venda de 2%

 Nas contas individuais do Banco BPI, relevantes para efeitos de impostos, a venda de 2% do BFA gera uma mais-
valia de 27M€ face ao custo de aquisição(1) da participação, o que poderá determinar o pagamento de 3M€ de 
impostos em Angola (10% da mais-valia).

(1) Valor final da mais-valia nas contas consolidadas do Banco BPI depende do valor dos capitais próprios do BFA na data da venda.

(2) Valor registado em 2002 na data de constituição do BFA em Angola.

M. Eur

Mais-valia nas contas consolidadas do Banco BPI
30Set16

Proforma

Valor de venda de 2% 28

Capitais próprios do BFA correspondentes a 2% -17

Mais-valia na venda de 2% 11

Impostos sobre a venda (contas ind.) -3

Total líquido de impostos 8

M. Eur

Mais-valia nas contas individuais do Banco BPI
30Set16

Proforma

Valor de venda de 2% 28

Custo de aquisição de 2% (2) -1

Valia na venda de 2% 27

Impostos sobre a venda (@10%) -3

Impacto total no lucro individual 25
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 O Banco BPI detém actualmente uma participação de 50,1% no Banco de Fomento Angola (BFA). De acordo com 
as normas internacionais de contabilidade (IFRS 10) e dado que o Banco BPI detém o controlo do BFA, esta 
participação é consolidada pelo método de integração global nas contas consolidadas do Banco BPI.

 Em 30 de Setembro de 2016, o BFA detinha activos totais no valor de 1 289.7 mil MAkz, 157.5 mil MAkz de 
capitais próprios e apresentou um lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2016 de 46.2 mil MAkz.

 Os valores apresentados nas demonstrações financeiras do BFA são convertidos mensalmente para Euros às taxas 
de câmbio oficiais publicadas pelo Banco Nacional de Angola (147,832 Akz/Eur em Dez15 e 185,368 Akz/Eur em 

Set16) e são integrados nas contas consolidadas do Banco BPI:

- Os activos, passivos e capitais próprios são convertidos para euros à taxa de fim de período;

- Os resultados do período são convertidos ao câmbio do mês em que são registados;

- O impacto da desvalorização cambial nos capitais próprios do BFA e nos resultados gerados em períodos anteriores é registado 
directamente nos capitais próprios consolidados do Banco BPI, na rubrica reservas cambiais.

 Conforme definido no IFRS 10 e no IAS 28,  a venda de 2% do capital social e a perda de controlo do BFA 
implicam que a participação remanescente de 48,1% do BFA deixe de ser consolidada pelo método de integração 
global e passe a ser registada pelo método de equivalência patrimonial. 

2. Alteração do método de consolidação

(*) Considerando as operações cambiais pelo valor líquido no passivo, de acordo com a estrutura do balanço do Grupo BPI.

Contributo do BFA para BPI em M.Eur 31Dez15 30Set16 Var.

Activo total  7 957  6 958 -  999

Passivo total  7 101  6 108 -  993

Capitais próprios totais   856   850 -  6

Interesses minoritários (49,9%)   427   424 -  3

Capitais próprios do BPI  (50,1%)   429   426 -  3

Reservas consol.   522   481 -  41 (1)

Reservas cambiais -  93 -  182 -  89 (2)

Resultado líq. em 30Set16   127   127

(1)  Dividendos atribuídos ao Banco BPI (50,1%) relativos ao lucro do BFA de 2015.

(2) Desvalorização cambial dos capitais próprios do BFA (50,1%) de Dez15 para Set16.

Valores em M.Akz 31Dez15 30Set16 Var.

Activo total (*) 1 176 295 1 289 732  113 437

Passivo total (*) 1 049 839 1 132 234  82 395

Capitais próprios totais  126 455  157 497  31 042

Capital social  3 522  3 522

Reservas e res. transitados  122 933  107 787 - 15 147 (1)

Resultado líq. em 30Set16  46 188  46 188

(1) Dividendos relativos ao lucro de 2015.
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Em resultado da alteração de método de consolidação, as normas internacionais de contabilidade determinam que:

2.1. A participação de 48,1% seja reavaliada pelo justo valor, na data da venda:

 Assumindo que o justo valor da participação de 48,1% no BFA corresponde ao valor dos capitais próprios do BFA, a 
reavaliação desta participação não terá impacto nos capitais próprios e no lucro consolidado do Grupo BPI, na data 
de venda.

 A partir desta data, o valor da participação de 48,1% BFA registado no activo consolidado do Banco BPI irá evoluir 
de acordo com a evolução dos capitais próprios do BFA, ou seja:

- aumentará pela apropriação de 48,1% dos resultados líquidos do BFA, em contrapartida do lucro consolidado do BPI;

- diminuirá na data de pagamento de dividendos ao Banco BPI, em contrapartida da entrada de dinheiro no Banco; e

- irá também variar em função da evolução cambial do Akz/Eur, em contrapartida de reservas cambiais registadas nos 
capitais próprios do Banco BPI ou em função de eventuais reservas de reavaliação.

 Esta participação ficará sujeita a testes regulares de imparidade, em função do justo valor atribuído ao BFA em 
cada momento. Se num determinando momento, o justo valor de 48,1% do BFA for inferior ao respectivo valor dos 
capitais próprios, o Banco BPI poderá ter de reconhecer uma perda por imparidade.

Se o justo valor do BFA for superior aos respectivo valor dos capitais próprios, a participação de 48,1% do BFA 
permanecerá registada pelos capitais próprios nas contas consolidadas do Banco BPI (com o método de 
equivalência patrimonial não são reconhecidas mais-valias potenciais).

2. Alteração do método de consolidação (cont’)

M. Eur

Reavaliação da participação de 48,1%
30Set16

Proforma

Justo valor da participação de 48,1% no BFA 409

Capitais próprios do BFA correspondentes a 48,1% -409

Mais-valia na reavaliação de 48,1% do BFA -



6

2.2. A transferência das reservas cambiais acumuladas para o resultado do exercício:

 De acordo com o IAS 21, nas contas consolidadas do Banco BPI, as diferenças cambiais decorrentes da conversão 
de kwanzas para euros das demonstrações financeiras do BFA são reconhecidas directamente nos capitais 
próprios do BPI na rubrica  “reservas de reavaliação – reservas cambiais”. Em 30 de Setembro de 2016, os 
capitais próprios consolidados do Banco BPI incluíam 182M€ de reservas cambiais negativas resultantes da 
desvalorização cambial do Akz, em grande parte observada em 2015 e nos primeiros nove meses de 2016.

 Conforme estabelecido no IFRS 10 e no IAS 21, no momento da perda de controlo do BFA e da alteração do 
método de consolidação global para o método de equivalência patrimonial, o Banco BPI deverá transferir a 
totalidade do valor acumulado em reservas cambiais para resultado do exercício. 
Esta transferência não tem impacto no valor total dos capitais próprios consolidados do Banco BPI 
mas tem impacto no lucro consolidado do Banco BPI.

2.3. Alteração nos impostos diferidos relativos aos dividendos a pagar pelo BFA

 Conforme definido nas politicas contabilísticas do Banco BPI, não são registados impostos diferidos activos ou 
passivos para as diferenças temporárias associadas a investimentos em empresas filiais, quando não é provável 
que a diferença se reverta num futuro previsível, excepto quantos aos impostos diferidos passivos relativos à 
tributação em Angola dos dividendos a distribuir pelo BFA ao Banco BPI.

2. Alteração do método de consolidação (cont’)

M.euros Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30Set16 

(real)

Variação cambial de 50,1% BFA no exercício -  2 -  5 -  19   24 -  65 -  89

Total das reservas cambiais resultantes do BFA -  25 -  27 -  33 -  52 -  28 -  93 -  182
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2. Alteração do método de consolidação (cont’)

2.3. Alteração nos impostos diferidos relativos aos dividendos a pagar pelo BFA (cont’)

 A distribuição de dividendos do BFA para o Banco BPI implica o pagamento de um imposto em Angola 
correspondente a 10% do valor distribuído. Consequentemente, nas contas consolidadas do BPI em 30Set16 estão 
a ser periodificados custos com impostos diferidos (5M€)relativos aos dividendos a pagar pelo BFA sobre o lucro 
de 2016, assumindo um payout de 40%.

Impostos diferidos para a part. de 48,1% do BFA
30Set16

Proforma

Valor de 48,1% do BFA 409

Custo de aquisição de 48,1% (1) -15

Mais-valia potencial na part. 48,1% BFA 394

Impostos diferidos a pagar sobre a mais-valia (@10%) 39

Impostos diferidos
30Set16

Proforma

Impostos diferidos a pagar sobre a mais-valia (@10%) 39

Anulação de impostos diferidos a pagar sobre dividendos -5

Aumento líquido nos impostos diferidos 34

(1) Valor registado em 2002 na data de constituição do BFA em Angola.

 Para as participações não controladas consolidadas pelo “equity method”, a norma contabilística IAS 12 determina 
o reconhecimento de impostos diferidos para a totalidade da mais-valia potencial associada à participação. Em 
consequência desta norma, a perda de controlo e a alteração do método de consolidação implicam um aumento de 
34M€ no valor dos impostos diferidos potenciais a registar nas contas consolidadas do Banco BPI, tendo em conta 
que:

- se o Banco BPI vendesse 48,1% do BFA pelo valor dos capitais próprios de 30Set16, nas contas individuais do Banco seria 
registada uma mais-valia de 394M€, o que poderia implicar o pagamento de impostos de 39M€ em Angola (10%).

- as contas consolidadas do Banco BPI de 30Set16 já incluem 5M€ de impostos diferidos associados à participação no BFA.

Impostos diferidos sobre dividendos a pagar
30Set16

Real

Contributo do BFA para o lucro consolidado do BPI (50,1%) 127

Dividendos a pagar ao BPI sobre lucro 2016 (payout 40%) 51

Impostos diferidos a pagar sobre dividendos (10%) 5
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2. Alteração do método de consolidação (cont’)

2.4. As contas consolidadas do Banco BPI deixam de incorporar o BFA pelo método de integração global

 Na sequência da perda de controlo do BFA, a participação do Banco BPI no BFA deverá passar a ser registada 
pelo método de equivalência patrimonial (“equity method”) em vez de ser consolidada pelo método de integração 
global. Esta alteração implica que nas contas consolidadas do Banco BPI deixem de ser reconhecidos todos os 
activos e passivos do BFA, passando a participação no BFA a ser registada integralmente na rubrica “Inv. em 
associadas e filiais excluídas de consolidação”. 

 O quadro abaixo apresenta o detalhe do impacto da alteração da consolidação do BFA para o “equity method” em 
30Set16 (tudo o resto constante) e um proforma do balanço do Banco BPI após a venda de 2% do BFA:

- se em 30Set16 a participação de 50,1% no BFA fosse consolidada pelo “equity method”, o valor do activo total  
consolidado apresentado pelo Banco BPI seria inferior em cerca de 6,0B€, embora o valor dos capitais próprios e do lucro 
líquido fossem iguais. O valor da participação de 50,1% do BFA reconhecida no activo do Banco BPI seria de 426M€.

- conforme detalhe apresentado nas páginas anteriores, a venda de 2% implica a realização de uma mais-valia líq. de 8M€
a que acresce um aumento de 34M€ nos impostos diferidos passivos.

Valores em M.Eur

Banco BPI em 

30Set16 (real) 

com BFA pelo 

met. global

Consolidação de 

50,1% BFA por 

equiv. patrimonial

Op. cruzadas 

entre o BPI e 

BFA (1)

Proforma do 

BPI com 50,1% 

do BFA pela 

equi. patrim.

Impacto da 

venda de 2% 

do BFA

Impostos 

diferidos a 

pagar

Proforma do 

BPI com 48,1% 

do BFA pelo 

equi. patrim.

Caixa, disp. e aplicações em ICs  3 645 - 2 211   458  1 892   28  1 920

Créditos a clientes  23 902 - 1 288  22 614  22 614

Carteira de títulos  9 839 - 3 322  6 517  6 517

Inv. associadas e filiais excl. consolidação   187   426   613 -  17   596

Outros  1 145 -  136   66  1 075  1 075

Activo total  38 718 - 6 531   524  32 712   11   0  32 723

Recursos de Bancos Centrais e ICs  3 144   0   458  3 602  3 602

Recursos de Clientes  30 418 - 5 932  24 486  24 486

Passivos por impostos   47 -  17   30   3   34   67

Outros passivos  2 298 -  158   66  2 206  2 206  0

Interesses minoritários   426 -  424   2   2

Capitais próprios do BPI  2 386  2 386   8 -  34  2 360

Total do passivo e cap. pp  38 718 - 6 531   524  32 712   11   0  32 723

(1) Depósitos do BFA no Banco BPI e dividendos a receber do BFA.
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Impacto nas demonstrações financeiras (síntese)

 Síntese do impacto da operação de venda de 2% do BFA e da alteração do método de consolidação para a 
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras do Banco, caso a operação tivesse sido realizada em 30Set16:

Mais-valia na venda + 8M€

Impostos diferidos  - 34M€

Adicionalmente, o impacto no 

produto bancário e no lucro 

do período inclui -182M€

relativos à transferência de 

reservas cambiais para 

resultados do exercício.

 De referir ainda que, na data da venda:

- O contributo do BFA para as diversas rubricas da demonstração de resultados consolidados do Banco BPI em 2016 
não será anulado no momento da alteração do método de consolidação para a equivalência patrimonial: nessa 
data desreconhecem-se todos os activos e passivos do BFA mas não se desreconhecem os valores acumulados 
incluídos nos resultados do período.

- O impacto da operação será registado na rubrica rendimentos e encargos operacionais (11M€ de mais-valia bruta 
na venda e -182M€ de reservas cambiais) e em impostos sobre lucros (3M€ de impostos a pagar pela venda + 
34M€ de impostos diferidos).

 Após a operação, a demonstração de resultados consolidada do Banco BPI deixará de integrar as diversas rubricas 
de resultados do BFA, mas o BPI continuará a apropriar 48,1% do resultado líquido do BFA na rubrica resultados de 
empresas associadas.

Valores em M.Eur

Banco BPI em 

30Set16 (real) 

com BFA pelo 

met. global

Proforma do 

BPI com 48,1% 

do BFA pelo 

equi. patrim.

Impacto 

global da 

operação

Activo total líquido  38 718  32 723 - 5 996

Crédito a Clientes  23 902  22 614 - 1 288

Recursos de Clientes de balanço  30 418  24 486 - 5 932

Capitais próprios do Banco BPI  2 386  2 360 -  26

Produto bancário   908   737 -  171

Impostos   38   1 -  37

Lucro líquido do período   183 -  25 -  208

Lucro da act. doméstica   58   59   1

Lucro da act. internacional   125 -  84 -  209

(*) Mais-valia de 8M€ na venda de 2% e proporção correspondente da passagem de reservas cambiais para resultados.

(*)
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 Se a operação tivesse sido concretizada em 30Set16, a venda de 2% do BFA e alteração do método de 
consolidação para a equivalência patrimonial teriam um impacto positivo (+0,2p.p.) no rácio de capital do Banco 
BPI (phasing-in):

Impacto nos rácios de capital 

 A partir desta data, o contributo do resultado líquido do BFA (48,1%) para o lucro consolidado do Banco BPI não 
irá beneficiar o CET1 e os fundos próprios do BPI, porque aumenta também o valor da participação de 48,1% do 
BFA a deduzir aos fundos próprios. Os rácios de capital do Grupo BPI só irão beneficiar do contributo do BFA no 
momento da distribuição de dividendos do BFA para o Banco BPI (na medida em que reduz o valor da 
participação no BFA deduzida aos fundos próprios).

 A redução do valor do CET1 e dos fundos próprios do Grupo 

BPI em base consolidada (-837M€ em 30Set16) resulta de:

- do impacto da operação nos capitais próprios do Grupo BPI 

(-26M€);

- do desreconhecimento dos interesses minoritários de 49,9% 

do BFA (-424M€), líquido de dividendos a pagar à Unitel

sobre o lucro de 2016 (+50M€);

- da dedução aos fundos próprios do valor da participação de 

48,1% no BFA (409M€);

- impactos indirectos decorrentes dos limites previstos na CRR 

para participações superiores a 10% em instituições de 

crédito e empresas de seguros e para impostos diferidos 

activos e de ajustamentos de transição (phasing-in).

 Por outro lado, os activos ponderados do Grupo BPI 

diminuem 7 619M€, em resultado do alteração do método de 

consolidação e do desreconhecimento dos activos do BFA.

M.Eur

Capitais próprios contabilísticos 2 386 -26 2 360

Ajustamentos de valor adicionais - 8 3 - 5

Interesses minoritários  424 -424  0

Dividendos a pagar à Unitel - 50 50  0

Impostos diferidos por prejuízos fiscais - 94 - 94

Crédito p/ compra acções BPI - 9 - 9

Incorpóreo - 29 6 - 24

Participações em ICs e Seguros > 10% - 42 -448 - 490

Ajustamentos de transição (phasing-in), limite 

conjunto e outros elementos 93 3 95

Core Tier 1/ Fundos próprios totais 2 670 - 837 1 834

Activos ponderados (RWA) 23.391 -7.619 15.773

Rácio CET1 e rácio total 11,4% 0,2% 11,6%

Rácios phasing-in

Banco BPI consolidado

30Set16 

(real)

Impacto venda 

2% BFA

PF após 

venda
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BANCO BPI, S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 501 214 534
Capital Social: € 1 293 063 324.98


