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Os resultados obtidos pela Banif SGPS, SA holding do Banif – Grupo Financeiro, no 1º 

semestre, estão em linha com os objectivos definidos no Plano de financiamento e capital 

e com as expectativas da equipa de gestão face ao plano estratégico delineado, cuja 

implementação está em curso. 

 

O resultado líquido atingiu -124,6 milhões de euros no 1º semestre de 2012. Neste 

período, a actividade desenvolveu-se num contexto particularmente difícil e reflecte 

 

i) a deterioração da actividade económica,  

ii) o aumento das provisões e imparidades associadas ao crédito,  

iii) a subida do custo dos recursos de clientes e  

iv) a prossecução do processo de desalavancagem previsto no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira (PAEF).  

 

Contudo, importa salientar os resultados já obtidos em termos de redução dos custos 

operacionais (-10,2% face a Junho de 2011) e do rácio de transformação, entre crédito e 

depósitos, que diminuiu de 138,7%, em Dezembro de 2011, para 131,7% em Junho de 

2012.  

 

Importa também referir que o Banif amortizou, este ano, praticamente todas as 

responsabilidades que tinha no mercado de wholesale, ou seja, 691 milhões de euros. 

 

O plano estratégico que foi desenhado em Abril do corrente ano e que está em 

implementação consubstancia-se em oito programas específicos de acção e visa o reforço 

em termos de liquidez, rentabilidade e capital. O conjunto de medidas que integram este 

plano é transversal a toda a organização, sendo expectável que comece a produzir 

efeitos no último trimestre deste ano e cujo impacto material se prevê a partir de 2013. 

 

Com o objectivo de assegurar o reforço dos níveis de solvabilidade, o Banif – Grupo 

Financeiro, já submeteu ao Banco de Portugal o Plano de Recapitalização que será 

objecto de análise/discussão com as autoridades nacionais. 
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Plano Estratégico: Principais objectivos e implementação 

 

 

 

 

Resumo da actividade do 1S2012 

  Resultado líquido consolidado de -124,6 milhões de euros, contra 

lucro de 8,5 milhões de euros em Junho de 2011 
 

 Produto da Actividade de 131,0 milhões de euros, resultante de: 

 Margem Financeira de 90,1 milhões de euros 

 Comissões Líquidas de 43,2 milhões de euros  
 

 Custos de funcionamento totalizaram 144,3 milhões de euros 

(Δ% -10,2% face a Junho 2011)  
 

 Provisões e imparidade líquidas de 110,8 milhões de euros (Δ% 

+37,1% face a Junho 2011) 

  

 

 

 

 

 

 Activo Líquido de 15,4 mil milhões de euros 

 Crédito Bruto a Clientes totalizou 11,5 mil milhões de euros, uma 

queda de 3,8% face a Dezembro de 2011 e maioritariamente 

explicada pelos segmentos do crédito à habitação, consumo, 

construção e imobiliário 

 Os Recursos de Clientes (balanço), registaram um crescimento de 

0,8%, em comparação com o final do exercício de 2011 para 8,1 

mil milhões de euros 

 Rácio Crédito líquido/Depósitos diminuiu de 138,7% em 

Dezembro de 2011 para 131,7% 

 

RESULTADOS 

BALANÇO 

Área de Actuação: Objectivos Implementação

Governance Simplificação estrutura societária 2012T3-T4

Melhoria das componentes estruturais
do produto bancário (margem financeira e comissões); 

Redução significativa de custos:
RH, administrativos e racionalização da rede comercial 

 Melhoria dos processos de recuperação de crédito

 Aumento da produtividade

Desalavancagem Revisão do portefólio de negócios:
Venda de créditos e activos não financeiros 2012-2016

Eficiência
Operacional 2012S2-2013
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Demonstração de Resultados Consolidada (milhares de Euros) 

 
(*) Resultados extraordinários verificados no 1º semestre de 2011  

02 Demostrações Financeiras Consolidadas 

1S2012 1S2011 2T2012

Juros e rendimentos similares 413.116 424.404 196.266

Juros e encargos similares (323.001) (276.930) (149.956)

Margem financeira 90.115 147.474 46.310

Rendimentos de instrumentos de capital 2.204 351 2.204

Comissões líquidas: 43.219 54.353 22.478

         Rendimentos de serviços e comissões 61.260 66.470 32.202

         Encargos com serviços e comissões (18.041) (12.117) (9.724)

Lucros em Operações Financeiras (líq) (7.948) (131) (7.586)

Outros resultados de exploração 3.412 75.300 (*) 360

Produto da actividade 131.001 277.347 63.765

Custos com pessoal (84.079) (91.202) (42.863)

Gastos gerais administrativos (60.174) (69.466) (29.078)

Amortizações do exercício (16.181) (18.097) (7.891)

Provisões e Imparidade (líq.) (110.806) (80.835) (40.102)

Equivalência Patrimonial 1.630 1.292 1.965

Resultado antes de impostos  e interesses minoritários (138.609) 19.039 (54.204)

Impostos 16.822 (4.675) 7.204

Interesses Minoritários (2.824) (5.864) (1.711)

Resultado consolidado do exercício (124.611) 8.500 (48.711)
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Balanço Consolidado (milhares de Euros) 

 

 

 

 

2011 1S2011

Caixa e disponibilidades em bancos centrais             95.669           288.078           248.434 

Disponibilidades em outras instituições de crédito           218.491           183.769           222.097 

Activos financeiros detidos para negociação           211.032           256.614           339.713 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados           137.856           203.646           294.140 

Activos financeiros disponíveis para venda           674.169           561.488        1.552.921 

Aplicações em instituições de crédito           889.231           648.671           473.760 

Crédito a clientes      10.662.598      11.135.315      11.698.977 

Investimentos detidos até à maturidade             37.049             53.506             49.227 

Activos com acordo de recompra             61.862             72.347             51.142 

Activos não correntes detidos para venda           340.411           267.678           251.364 

Propriedades de investimento           889.061           844.026           682.556 

Outros activos tangíveis           343.491           369.192           278.451 

Activos intangíveis             27.586             27.456             23.653 

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação           161.000           155.670           160.061 

Activos por impostos correntes             16.753             25.067             22.121 

Activos por impostos diferidos           170.195           151.179           113.315 

Outros activos           436.547           579.412           570.752 

Total do Activo      15.373.001      15.823.114      17.032.684 

Recursos de Bancos Centrais        2.949.098        2.484.286        2.867.083 

Passivos financeiros detidos para negociação           105.538             89.048           103.071 

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados             54.968             80.946           111.656 

Recursos de outras instituições de crédito        1.221.367        1.088.515        1.408.790 

Recursos de clientes e outros empréstimos        8.097.387        8.030.691        8.122.275 

Responsabilidades representadas por títulos        1.517.407        2.349.156        2.307.599 

Derivados de cobertura                  131                  130                  600 

Provisões             14.663             15.405             13.984 

Passivos por impostos correntes               4.195             14.290             11.240 

Passivos por impostos diferidos             61.451             51.687             57.414 

Instrumentos representativos de capital               4.017             43.891             35.839 

Outros passivos subordinados           223.310           218.540           242.983 

Outros passivos           296.590           421.612           361.368 

Total do Passivo      14.550.122      14.888.199      15.643.902 

Capital           570.000           570.000           570.000 

Prémios de emissão           104.114           104.114           104.114 

Outros instrumentos de capital             95.900             95.900             95.900 

Acções próprias              (1.054)              (1.086)              (1.095)

Reservas de reavaliação            (36.885)            (52.004)            (33.277)

Outras reservas e resultados transitados           114.810           276.471           272.411 

Resultado do exercício          (124.611)          (161.583)               8.500 

Interesses minoritários           100.606           103.104           372.229 

Total do Capital           822.880           934.916        1.388.782 

Total do Passivo + Capital      15.373.001      15.823.114      17.032.684 

1S2012
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O resultado líquido consolidado da Banif SGPS atingiu -124,6 milhões de euros no 1º 

semestre de 2012 o que compara com 8,5 milhões obtidos no 1º semestre de 2011.  

 

A evolução da margem financeira no 1º semestre reflecte sobretudo i) a saída do 

perímetro de consolidação, no final de 2011, da Banif Corretora de Valores e Câmbios, 

SA; ii) o agravamento do custo dos recursos de clientes, sobretudo no que respeita aos 

depósitos a prazo, iii) a redução da actividade creditícia em 2012, bem como o aumento 

verificado nas operações de reestruturação do crédito. Em termos trimestrais, a margem 

financeira registou uma ligeira melhoria de 5,7% tendo atingido, no 2º trimestre de 

2012, 46,3 milhões de euros, o que compara com 43,8 milhões de euros obtidos no 1º 

trimestre de 2012.  

 

Os custos de funcionamento, totalizaram 144,3 milhões de euros, diminuindo 10,2% 

face ao final do 1º semestre de 2011, reflectindo já as medidas de racionalização e 

optimização adoptadas pelo Grupo.  

 

As provisões e imparidade líquidas, registaram, no final do 1º semestre de 2012, um 

aumento de 37,1% para 110,8 milhões de euros versus 80,8 milhões de euros, no 

período homólogo de 2011. Atendendo à actual conjuntura económica, o Grupo manteve 

uma política prudente e conservadora no que respeita à avaliação da imparidade da 

carteira de crédito, que resultou em dotações líquidas para imparidade no montante de 

105,2 milhões de euros até ao final do 1º semestre de 2012, face aos 72,8 milhões de 

euros contabilizados no final do 1º semestre de 2011.  

 
No 1º semestre de 2012, o Activo Líquido total registou um decréscimo de 2,8% face 

ao final do exercício de 2011 para 15.373,0 milhões de euros. 

 
O Crédito Bruto Concedido a Clientes atingiu 11.497,7 milhões de euros a 30 de 

Junho de 2012, diminuindo cerca de 3,8% em comparação com o 1º semestre 2011 e 

que se justifica no enquadramento do processo de desalanvacagem estabelecido no 

âmbito do PAEF. De salientar que, o segmento de empresas na carteira de crédito foi o 

que registou a menor descida em termos homólogos (-3%).   

 

03 Análise às contas 
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Os Recursos de Clientes (depósitos), registaram um ligeiro crescimento de 0,8%, em 

comparação com o final do exercício de 2011. Os recursos de clientes, em 30 de Junho 

de 2012, totalizavam 8.097,4 milhões de euros.  

 
 

A exposição líquida do Grupo ao BCE aumentou 464,8 milhões de euros, 

comparativamente a Dezembro último, sendo 2.949,1 milhões de euros no 1º semestre 

de 2012. O Grupo, no 2º trimestre de 2012, reembolsou as obrigações de caixa emitidas 

pela Banif Finance no montante de 249,1 milhões de euros e as obrigações com garantia 

da República Portuguesa, emitidas pelo Banif - Banco internacional do Funchal, SA, no 

montante de 442,1 milhões de euros. 
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Demonstração de resultados 

1T 2011 2T 2011 1T 2012 2T 2012 1S 2012 1S 2011

Juros e rendimentos similares 204 220 217 196 413 424

Juros e encargos similares -126 -150 -173 -150 -323 -277

Margem financeira 78 70 44 46 90 147

Rendimentos de instrumentos de capital 0 0 0 2 2 1

Comissões líquidas 28 26 21 22 43 54

Lucros em Operações Financeiras (líq.) 3 -3 -1 -7 -8 0

Outros Proveitos (líq.) 10 65 3 0 3 75

Produto da actividade 120 157 67 63 130 277

Custos com pessoal -45 -46 -41 -43 -84 -91

Gastos gerais administrativos -33 -37 -31 -29 -60 -69

Amortizações do exercício -9 -9 -8 -8 -16 -18

Provisões e Imparidade (líq.) -22 -59 -72 -39 -111 -81

Equivalência Patrimonial 0 1 0 1 1 1

Resultado antes de
 impostos e interesses 11 8 -85 -55 -140 19

Impostos -2 -2 10 7 17 -5

Interesses Minoritários -2 -4 -1 -1 -2 -6

Resultado Consolidado 6 2 -76 -49 -125 8  

Valores em milhões de Euros 

 

Recursos de clientes                    versus                  Crédito concedido (Liquido) 

 
Valores em milhões de Euros 

 

 

 

04 Indicadores da actividade 

Depósitos Recursos totais 

9,037 8,931 8,895

8,031 7,990 8,097

0
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Rácio de transformação 

2011 1T 2012 1S2012

Crédito a clientes, líquido/Depósitos 138,7% 135,9% 131,7%
 

 

Crédito a Clientes 

1S 2012 2011 Δ 11/12

Crédito a empresas 5.723 5.900 -3,0%

Crédito a particulares

      Habitação 3.392 3.498 -3,0%

      Consumo 1.081 1.146 -5,7%

      Outras Finalidades 1.225 1.323 -7,4%

Outros 77 82 -5,5%

Crédito Concedido (Bruto) 11.498 11.949 -3,8%
 

Valores em milhões de Euros 

 

Recursos Totais: Estrutura 

 

 

Reembolsos de Dívida até 2016  

2012 2013-15 2016 Total

95 354 29 478
 

Valores em milhões de Euros 

 

 

O Conselho de Administração 

 

13.845 milhões de euros

14.068 milhões de euros2.484

2.949

905

1.003

9.037

8.895

1.642

998

Dez-11

Jun-12

BCE MMI/MCI Recursos de Clientes Outros Recursos
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Banif SGPS, SA 
Sociedade Aberta 

Sede Social: Rua de João Tavira, 30 – 9004-509 Funchal 
Capital Social: 570.000.000 Euros 

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva 511 029 730 


