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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
Aspectos mais relevantes dos resultados do Banif-
Banco Internacional do Funchal em 2011 
 
 Banif SA fecha 2011 com rácio de capital de 10,1%: O Banif-Banco Internacional 

do Funchal S.A. (‘Banif SA’), principal unidade bancária do Banif-Grupo Financeiro, fechou o 
exercício de 2011 com um rácio de Core Tier 1, calculado nos termos regulamentares do 
Banco de Portugal, de 10,1%, idêntico ao observado em 2010. O Banco apresentou assim 
um rácio acima do exigido pelo Programa de Assistência Económica e Financeira (‘PAEF’) 
para o período de referência, apesar do resultado negativo de 86,654 milhões de euros 
registado em 2011, em base IAS, justificado essencialmente por uma abordagem mais 
prudente no que diz respeito à qualidade do crédito, decorrente da actual conjuntura 
económica.  
 

 Estratégia de desalavancagem em curso: No final de Dezembro de 2011, o Banco 
apresentava um rácio de crédito líquido / depósitos de 119,5%, já em linha com o objectivo 
estabelecido pelo PAEF para 2014. Para este desempenho, contribuiu significativamente o 
forte crescimento dos depósitos de clientes, que aumentaram 10,6% face a 2010, para 
7.918 milhões de euros, revelando um forte dinamismo das redes comerciais do Banco, 
numa conjuntura particularmente adversa. Com efeito, e apesar de alguma volatilidade 
observada na componente de depósitos institucionais, o comportamento dos depósitos de 
clientes de retalho revelou-se particularmente positivo. Do lado do crédito, registou-se um 
decrescimento de 6,0% da carteira líquida para 9.465 milhões de euros. Em termos brutos, 
a carteira apresentou uma redução de 4,5% para 9.953 milhões de euros, correspondente a 
reduções de 1,0% no crédito hipotecário, para €3.192 milhões de euros, de 5,3% no outro 
crédito a particulares, para 1.069 milhões de euros, e de 6,7% no crédito a empresas, para 
5.611 milhões de euros. Merecem igualmente referência as duas operações de titularização 
realizadas em 2011, designadamente a Atlantes Finance 4, que abrangeu 110 milhões de 
euros de créditos ao consumo, e a Atlantes SME 1, abrangendo cerca de 1.128 milhões de 
euros de créditos concedidos ao segmento empresas. 

 Margem Financeira reflecte conjuntura de escassez de funding: A Margem 
Financeira, incluindo o Rendimento de Instrumentos de Capital, apresentou uma descida de 
3,5% face ao final de 2010, para 223,7 milhões de euros. Excluindo os Rendimentos de 
Instrumentos de Capital, a evolução da Margem Financeira foi igualmente negativa, já que a 
subida das taxas de juro passivas excedeu o incremento observado nas taxas de juro 
activas, apesar dos esforços continuados de repricing da carteira de crédito, gerando uma 
diferença unitária negativa, estimada em 29 b.p. 

 Aumento de 4,8% no Produto da Actividade:  Apesar da redução observada na 
Margem Financeira, o Produto da Actividade subiu 4,8%, para 344,5 milhões de euros. Para 
esta tendência contribuiu em grande parte o comportamento muito positivo dos 
Rendimentos de Serviços e Comissões, que subiram 15,1% em termos homólogos, 
reflectindo os esforços de cross-selling levados a cabo pela rede comercial, bem como a 
revisão das condições de preçário. Importa ainda referir que, no âmbito das várias 
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operações de recompra de passivos emitidos realizadas no decurso do 4º trimestre, o Banco 
contabilizou um ganho de 25,6 milhões de euros decorrentes de uma oferta pública de troca 
de obrigações subordinadas, registada em Outros Resultados de Exploração. 

 Enfoque renovado na contenção de custos: Os custos operacionais do Banco, 
considerando Gastos Gerais Administrativos e Custos com Pessoal, apresentaram uma 
redução de 1,0% para 182,8 milhões de euros. Contudo, deve salientar-se que o total das 
remunerações pagas caiu cerca de 3,2%, pelo que o incremento de 3,0% dos Custos com 
Pessoal decorre essencialmente do impacto com a transferência parcial das 
responsabilidades com pensões para a Segurança Social no montante de 6,8 milhões de 
euros. Do lado dos Gastos Gerais Administrativos, o esforço de contenção foi ainda mais 
acentuado, com a rubrica a cair 7,2% face a 2010, sobretudo devido a poupanças nas áreas 
de serviços informáticos, comunicações, rendas e alugueres e formação de pessoal. Importa 
ainda mencionar que o Banco encerrou 17 agências durante o ano de 2011 e que continuará 
a avaliar de forma criteriosa a dimensão da rede em Portugal com base em estritos critérios 
de produtividade e eficiência. Assim, o rácio “Cost to Income” apresentou uma melhoria de 
3,7 p.p., passando de 60,6%, no final do de 2010, para 57,1%, no final de 2011.  

 Reforço prudente das imparidades justificado pela actual conjuntura 
económica: O actual enquadramento económico tem vindo a justificar a adopção de uma 
abordagem bastante cautelosa no que diz respeito à qualidade dos activos, dada a 
deterioração registada na generalidade destes indicadores nos trimestres mais recentes. 
Assim, o Banco decidiu reforçar substancialmente o volume de provisionamento, com a 
Imparidade de crédito líquida a atingir 245,8 milhões de euros em 2011, 165,5 milhões de 
euros acima do montante registado em 2010. 

 Estratégia de financiamento mais diversificada:   A manutenção de um cenário de 
liquidez extremamente adverso resultou no incremento do recurso ao financiamento obtido 
junto do Banco Central Europeu entre Dezembro de 2010 e Dezembro de 2011, em cerca de 
476 milhões de euros. Contudo, importa sublinhar que o nível registado em Dezembro 
(2.127 milhões de euros) se situou já abaixo do pico observado em Junho de  2011 (2.531 
milhões de euros). Esta redução intra-anual reflectiu, para lá do bom comportamento dos 
depósitos, um esforço acrescido na procura de soluções de financiamento alternativas, 
nomeadamente a colocação de títulos securitizados em mercado secundário e um maior 
recurso a operações com acordos de recompra, bem como da melhoria da base de colaterais 
disponível. Esta estratégia permitiu ao Banco superar com sucesso o reembolso de cerca de 
520 milhões de euros de financiamento interbancário durante o ano de 2011.  

 Outros aspectos: Relativamente a 2011, merece ainda referência o aumento de capital 
social de 14,5 milhões de euros, decorrente do processo de cisão-fusão da Banif Go – 
Instituição Financeira de Crédito, S.A., entidade anteriormente pertencente ao perímetro de 
consolidação da Banif – SGPS, S.A. e especializada em crédito ao consumo. Esta operação 
teve um impacto negativo no resultado do Banif SA de cerca de 11,7 milhões de euros. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Lisboa, 5 de Abril de 2012 
 
Contactos: 
Gabinete de Relação com Investidores e Institucionais 
accionista@banif.pt  | investidor@banif.pt 
(+351) 217 211 200 
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ANEXO 1 – Indicadores Financeiros em base IAS / IFRS 

 

* Em termos anualizados.  

Nota: As demonstrações financeiras do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA, referentes aos períodos em análise, 
foram preparadas de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), nos termos do Aviso do Banco de Portugal 
n.º 1/2005. Contudo, tendo em vista a análise do desempenho económico e a respectiva comparabilidade a nível 
internacional, bem como o contributo que o Banif representa para o Grupo, considera-se mais adequado a utilização de 
elementos contabilísticos de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), as quais são adoptadas 
pela Banif-SGPS, empresa-mãe do Grupo, na apresentação das suas Demonstrações Financeiras consolidadas. Os dados de 
2010 correspondem aos saldos reexpressos para assegurar a comparabilidade com as políticas e critérios aplicados em 
2011. 

 

 

 

B A LA N ÇO 31-12-2011
31-12-2010 

R eexpresso   € milhares   %

A ctivo  Lí quido 16.753.823 15.079.100 1.674.723 11,1%

C rédito  C o ncedido  (B ruto ) 9.953.083 10.419.117 -466.034 -4,5%

D epó sito s de c lientes 7.918.156 7.158.295 759.861 10,6%

R ecurso s to ta is de C lientes (balanço )  8 .529.517 7.918.592 610.925 7,7%

C apita is P ró prio s 833.778 908.918 -75.139 -8 ,3%

D EM ON ST R A ÇÃ O D E R ESULT A D OS 31-12-2011
31-12-2010 

R eexpresso   € milhares  %

M argem F inanceira  ( inclui R endimento s de Instrumento s de C apita l) 223.710 231.818 -8 .108 -3 ,5%

Lucro s em Operaçõ es F inanceiras ( lí q.) -7 .251 527 -7.778 -1475,9%

Outro s P ro veito s ( lí q.) 128.071 96.477 31.594 32,7%

P ro duto  da A ct iv idade 344.530 328.822 15.708 4,8%

C usto s co m P esso al 115.337 112.018 3.319 3,0%

Gasto s Gerais  A dministrat ivo s 67.467 72.721 -5.254 -7,2%

C ash F lo w 161.726 144.083 17.643 12,2%

A mo rt izaçõ es do  Exercí c io 13.922 14.434 -512 -3,5%

P ro visõ es e Imparidade ( lí q.) 265.767 85.604 180.163 210,5%

R esultado  antes de Impo sto s -117.963 44.045 -162.008 -367,8%

Impo sto s (co rrentes e  diferido s) -31.309 6.937 -38.246 -551,3%

R esultado  do  Exercí cio -86.654 37.108 -123.762 -333,5%

OUT R OS IN D IC A D OR ES 31-12-2011
31-12-2010 

R eexpresso   € milhares   %

Imparidade de C rédito  /  C rédito  T o tal 4 ,91% 3,33%

R OE* - 5,04% - -

R OA * - 0,25% - -

R esultado  A ntes de Impo sto s  /  A ct ivo  Lí quido  M édio * - 0 ,30% - -

P ro duto  da A ct iv idade /  A ct ivo  Lí quido  M édio * 2,12% 2,23% - -

R esultado  A ntes de Impo sto s /  C apita is  P ró prio s M édio s* - 5 ,98% - -

C usto s de F uncio namento  + A mo rt izaçõ es /  P ro duto  da A ct ividade 57,1% 60,6%

C usto s C o m P esso al /  P ro duto  da A ct ividade 33,5% 34,1% - -

R ácio  de So lvabilidade (base regulamentar B anco  de P o rtugal) - -

T o tal 11,4% 14,1% - -

T ier I 10 ,4% 10,1% - -

C o re T ier I 10,1% 10,1% - -

R ácio  crédito  lí quido  /  depó sito s 119,5% 140,7% - -

N º de empregado s 2.548 2.669 -121 -4,5%

N º de A gências B ancárias 343 360 -17 -4 ,7%


