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Resultados 
impactados por 
imparidades no 

Brasil 

 

O resultado líquido consolidado do primeiro trimestre de 2013 foi 

fortemente impactado pela necessidade de realizar ajustamentos 

extraordinários nas participadas no Brasil. 

 

Pela positiva, realça-se a evolução do negócio em Portugal, cujo 

resultado líquido ascendeu a -6,4 milhões de euros no final do 1º 

trimestre de 2013, uma melhoria expressiva em relação aos -49,1 

milhões de euros registados no final do 1º trimestre de 2012.  

 

Os resultados consolidados situaram-se em -69,2 milhões de euros, o 

que compara com -75,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2012. 

Para estes resultados contribuiu o reforço das dotações líquidas para 

imparidade de crédito no montante de 73,7 milhões de euros no final do 

1.º trimestre de 2013, face aos 67,7 milhões de euros contabilizados no 

final do 1.º trimestre de 2012, sobretudo devido ao reforço líquido em 

entidades não residentes no montante de 78,5 milhões de euros (dos 

quais 78,1 milhões de euros para as actividades no Brasil). 

 

Resultado Líquido: Actividade Doméstica / Internacional  

(milhões de euros) 

 

 

Nível das taxas 
Euribor 

penaliza 
margem 

financeira 

 

A margem financeira foi fortemente penalizada pela evolução dos 

principais indexantes do crédito, as taxas Euribor, para níveis mínimos, 

bem como pela redução muito significativa verificada no stock de crédito 

em 2012, cujo efeito se reflecte negativamente na margem activa em 

2013. 

 
 

 

1T 2013 1T 2012 D  13/12

Portugal -6,4 -49,1 -87,0%

Internacional -62,8 -26,8 134,3%

Total -69,2 -75,9 -8,9%

Síntese da actividade – 1T2013 
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De sinal contrário, há a salientar a significativa redução do custo dos 

recursos de Clientes e interbancários, resultado de uma política de 

adequação do seu custo às condições do mercado. No entanto, o custo 

dos recursos foi, também, negativamente impactado pelo custo dos 

instrumentos de capital subscritos pelo Estado português. 

Em conjunto, estes efeitos justificam uma queda da margem financeira. 

 

Redução 
expressiva dos 

custos de 
funcionamento 

 

O desempenho no primeiro trimestre caracterizou-se igualmente pela 

continuação da estratégia de redução de custos de funcionamento, 

tendo-se verificado uma redução dos custos de estrutura (Gastos Gerais 

Administrativos e Custos com Pessoal) de 16,2% face ao período 

homólogo, tendo passado de 72,3 para 60,6 milhões de euros. 

Rácio de 
transformação 

sobe com 
redução dos 

depósitos 

 

Em resultado da redução dos depósitos de entidades estatais e 

administração central (contrapartida da operação de recapitalização) e 

redefinição da política de pricing dos depósitos inserida na estratégia de 

redução de custos de financiamento, registou-se uma redução de 5,6% 

do montante destes recursos em balanço. Neste contexto, apesar da 

redução verificada no Crédito Líquido a Clientes (-2,2% no trimestre), o 

rácio de transformação, que vinha registando uma tendência 

descendente nos últimos trimestres, registou um ligeiro aumento, tendo 

passado de 126,7% em Dezembro de 2012 para 131,2% em Março de 

2013. 

 

Rácio de capital 
acima do limite 

prudencial  

O rácio de capital Core Tier 1 situou-se em 10,5% no final do trimestre, 

tendo o rácio de solvabilidade total ascendido a 11,1%. O rácio de 

capital Core Tier 1 foi negativamente impactado pelos resultados 

negativos obtidos no primeiro trimestre de 2013, que resultaram em 

grande medida do reforço de dotações para provisões e imparidades, 

que como referido, foram maioritariamente originadas pelas operações 

no Brasil.  

 

Negociação 
com DGComp 

em curso 

Por último, de referir o processo de negociação com a Direcção-Geral de 

Concorrência da Comissão Europeia do plano de reestruturação final no 

âmbito do processo de recapitalização decorreu ao longo do primeiro 

trimestre, e cuja versão final, ainda por aprovar, conterá os elementos 

de reposicionamento concorrencial do Banif no sistema financeiro 

português. 
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Principais Indicadores (milhões de Euros, excepto quando indicado) 

 
(1) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal 

(2) Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal e considerando o efeito da recapitalização aprovada pelo Estado a 

31 de Dezembro e concretizada a 25 de Janeiro de 2013  

1T 2013 1T 2012 D 

Resultados

Produto bancário
56,4 67,2 -16,1%

Custos de estrutura
(custos com pessoal +  Gastos Gerais Administrativos)

60,6 72,3 -16,2%

Provisões e imparidades
83,0 70,8 17,2%

  dos quais Portugal
4,3 55,2 -92,2%

  dos quais Internacional
78,7 15,6 404,5%

Resultado líquido atribuível a accionistas do Banco
-69,2 -75,9 -8,9%

1T 2013 Dez 2012 D 

Balanço

Activo total líquido
14.761,0 13.992,3 5,5%

Crédito a clientes (bruto)
10.782,0 10.914,3 -1,2%

Recursos de balanço de clientes
8.339,6 8.691,3 -4,0%

  dos quais Depósitos de clientes
7.314,9 7.750,4 -5,6%

Qualidade dos Activos

Crédito vencido há mais de 90 dias / crédito total
12,9% 12,3% 0,6pp

Imparidade do crédito/Crédito vencido > 90 dias
84,9% 81,7% 3,2pp

Liquidez

Recursos líquidos do BCE
3.335,1 2.804,1 -15,9%

Rácio de transformação de depósitos em crédito 
(1) 131,2% 126,7% 4,6pp

Capital

Rácio total 
(1) 11,1% 11,8%

 (2) -0,7pp

Rácio Core Tier I
 (1) 10,5% 11,2% 

(2) -0,7pp
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 Produto bancário: 56,4 milhões de euros: 

 Margem Financeira: 29,6 milhões de euros,  

-32,5% D Vh;  

 

 Comissões Líquidas: 19,3 milhões de euros,  

-6,9% D Vh.  
  

 Volume de prémios de seguros: 97,6 milhões de euros, sem 

variação face ao trimestre homólogo do ano anterior. 

 

 Custos de estrutura (Gastos Gerais Administrativos e Custos 

com Pessoal): 60,6 milhões de euros, -16,2% D Vh.  
 

 Provisões e imparidades líquidas: 83 milhões de euros, 

+17,4% D Vh.   

 

 Resultado líquido consolidado de -69,2 milhões de euros 

que compara com -75,9 milhões de euros no 1T2012. De 

salientar a evolução do negócio doméstico cujo resultado 

líquido registou uma melhoria, passando de -49,1 milhões 

de euros, no final do 1º trimestre de 2012, para -6,4 

milhões de euros no final do 1º trimestre de 2013. 

 

   

 
 
 
 
 

  Recursos totais de clientes no balanço: 8,3 mil milhões de 

euros, -4,0% face a Dezembro de 2012.  

 
  

 Crédito a clientes (bruto): 10,7 mil milhões de euros,         

-1,2% face a Dezembro de 2012. 

 

   

 
 
 
 
 
 

  Recursos líquidos do BCE: 3,3 mil milhões de euros que 

compara com 2,8 mil milhões de euros em Dezembro de 

2012. 

 
 

 Rácio de transformação de depósitos em crédito: 131,2% 

(versus 126,7% em Dezembro de 2012). 

   
 

 
 
 

  
 Rácio Core Tier I em 31 de Março de 2013:10,5%  

Rácio de Solvabilidade Total: 11,1% 
 

 
 

  

Destaques – 1T2013 

Resultados 

Capital 

Liquidez 

Balanço 
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Balanço (milhões de Euros) 

 

 

1T 2013 Dez 2012

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 161,8 184,1

Disponibilidades em outras instituições de crédito 172,9 210,1

Activos financeiros detidos para negociação 223,3 214,7

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 79,6 79,3

Activos financeiros disponíveis para venda 1.789,5 755,6

Aplicações em instituições de crédito 202,3 367,5

Crédito a clientes 9.599,2 9.816,0

Investimentos detidos até à maturidade 154,9 36,3

Activos com acordo de recompra 37,3 26,2

Activos não correntes detidos para venda 439,5 403,1

Propriedades de investimento 918,5 924,4

Outros activos tangíveis 298,0 307,0

Activos intangíveis 25,0 26,3

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 122,0 118,6

Activos por impostos correntes 16,3 17,2

Activos por impostos diferidos 266,2 248,6

Outros activos 254,6 257,3

Total do Activo 14.761,0 13.992,3

Recursos de Bancos Centrais 3.335,1 2.804,1

Passivos financeiros detidos para negociação 112,4 116,2

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 15,0 14,0

Recursos de outras instituições de crédito 369,1 689,1

Recursos de clientes e outros empréstimos 7.314,9 7.750,4

Responsabilidades representadas por títulos 1.634,3 1.706,4

Provisões 32,9 31,3

Passivos por impostos correntes 4,3 5,9

Passivos por impostos diferidos 48,6 63,1

Instrumentos representativos de capital 402,0 2,0

Outros passivos subordinados 225,6 228,1

Outros passivos 269,2 205,5

Total do Passivo 13.763,3 13.616,1

Capital 1.270,0 570,0

Prémios de emissão 104,5 104,5

Outros instrumentos de capital 95,9 95,9

Acções próprias -0,1 0,0

Reservas de reavaliação -3,9 -2,1

Outras reservas e resultados transitados -477,1 100,1

Resultado do exercício -69,2 -576,4

Interesses minoritários 77,5 84,2

Total do Capital 997,7 376,2

Total do Passivo + Capital 14.761,0 13.992,3
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Demonstração de Resultados (milhões de euros)  

 

  

1T 2013 1T 2012 D  13/12

Juros e rendimentos similares 153,7 216,9 -29,1%

Juros e encargos similares -124,1 -173,0 -28,3%

Margem financeira 29,6 43,8 -32,5%

Rendimentos de instrumentos de capital 0,1 0,0 -

Comissões e outros proveitos líquidos 19,3 20,7 -6,9%

Resultados em operações financeiras 2,5 -0,4 -

Outros resultados de exploração 5,0 3,1 63,4%

Produto da actividade 56,4 67,2 -16,1%

Custos com pessoal -37,2 -41,2 -9,7%

Gastos gerais administrativos -23,4 -31,1 -24,8%

Amortizações do exercício -7,4 -8,3 -11,0%

Provisões líquidas de reposições e anulações -0,9 -1,0 -7,0%

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações -73,7 -67,7 8,9%

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações -4,3 -0,5 -

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações -4,1 -1,6 161,5%

Resultados por equivalência patrimonial 0,0 -0,3 -94,8%

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam -94,6 -84,4 12,0%

Impostos 24,5 9,6 154,6%

Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam -70,1 -74,8 -6,3%

Interesses Minoritários 0,9 -1,1 -182,5%

Resultado líquido -69,2 -75,9 -8,9%



 

 

 

Resultados Consolidados –1T2013 

8 

Resultados 

O Produto da Actividade do Grupo atingiu 56,4 milhões de euros no final do 1.º trimestre 

de 2013, registando uma diminuição de 16,1% em termos homólogos e que se deveu 

fundamentalmente a: 

 Uma diminuição de 32,5% na Margem Financeira, para 29,6 milhões de euros, que 

reflecte sobretudo a redução da actividade creditícia em 2012, o reduzido nível das 

taxas de juro de curto prazo que servem como indexante ao crédito e os custos com 

obrigações subordinadas de conversão contingente (CoCos). 

 

 Uma diminuição de 6,9% nas comissões (líquidas), para 19,3 milhões de euros, 

devido à diminuição da actividade bancária. 

 

 Um aumento em outros proveitos de 3,1 milhões para 5,0 milhões de euros, e um 

aumento de 2,8 milhões de euros nos resultados em operações financeiras, que 

beneficiou de ganhos na venda de títulos da carteira de activos financeiros disponíveis 

para venda (3,8 milhões de euros). 

 

Produto Bancário: Estrutura  

(milhões de euros) 

 

 

 

65,2%

52,5%

4,4%

30,8%

34,2%

4,5% 8,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mar-12 Mar-13

Margem financeira Operações f inanceiras

Comissões Outros Resultados de Exploração
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Os custos de estrutura (Gastos Gerais Administrativos e os Custos com Pessoal) 

totalizaram 60,6 milhões de euros, diminuindo 16,2% face ao 1.º trimestre de 2012, 

reflectindo essencialmente as medidas de racionalização e optimização adoptadas pelo 

Grupo.  

No que diz respeito às provisões e imparidade líquidas, registou-se no 1.º trimestre 

de 2013 um aumento de 17,4% face ao período homólogo para 83,0 milhões de euros. 

Em relação à evolução da imparidade da carteira de crédito, verificou-se um aumento 

das dotações líquidas para imparidade no montante de 73,7 milhões de euros no final do 

1.º trimestre de 2013, que se deveu ao reforço das imparidades no Brasil no montante 

de 78,1 milhões de euros. Este valor compara com 90,1 milhões de euros de imparidade 

contabilizados no Brasil em 2012. O Grupo constituiu ainda, no 1º trimestre de 2013, 

imparidades no montante de 4,2 milhões de euros para fundos de investimento, 2,5 

milhões de euros para imóveis recebidos por reembolso de crédito e 1,7 milhões de euros 

relativos a outros activos. 

Os resultados líquidos obtidos pelo Banif no 1º trimestre de 2013, atingiram -69,2 

milhões de euros que compara com -75,9 milhões de euros no período homólogo do ano 

anterior. 

De salientar a evolução ao nível do negócio doméstico cujo resultado líquido registou 

uma melhoria significativa, passando de -49,1 milhões de euros, no final do 1º trimestre 

de 2012, para -6,4 milhões de euros no final do 1º trimestre de 2013. A evolução menos 

favorável do negócio internacional está relacionada com a necessidade de reforço das 

dotações líquidas para imparidade, já referido acima. 

 

Resultado Líquido: Actividade Doméstica / Internacional (milhões de euros) 

 

 

  

1T 2013 1T 2012 D  13/12

Portugal -6,4 -49,1 -87,0%

Internacional -62,8 -26,8 134,3%

Total -69,2 -75,9 -8,9%
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Balanço 

O Activo Líquido totalizava 14.761,0 milhões de euros, a 31 de Março de 2013, 

registando um crescimento de 5,5% face ao final do exercício de 2012, essencialmente 

devido a aquisição de títulos de dívida soberana Portuguesa no montante aproximado de 

1,2 mil milhões de euros na sequência do aumento de capital e da emissão de obrigações 

subordinadas de conversão contingente ocorridos em Janeiro de 2013 e relacionados com 

o processo de recapitalização. 

O Crédito Bruto Concedido a Clientes atingiu 10.782,0 milhões de euros a 31 de Março 

de 2013, diminuindo cerca de 1,2% em comparação com Dezembro de 2012.  

O crédito a particulares registou uma diminuição de 0,2%, no período em causa, para 

5.016,8 milhões de euros e o crédito a empresas diminuiu 4,8% para 4.122,6 milhões de 

euros. No final de Março de 2013, o crédito vivo a particulares representava 46,5% do 

total de crédito concedido enquanto o crédito vivo a empresas representava 38,2%.  

Crédito a Clientes Bruto (milhões de euros) 

 

 

A exposição do Banif ao segmento empresarial e, em especial ao sector da construção e 

imobiliário, fortemente afectados pela redução da actividade económica e pela contracção 

do consumo e rendimento disponível, tem afectado os indicadores de qualidade da 

carteira de crédito. Em 31 de Março de 2013, o crédito vencido há mais de 90 dias em 

função do crédito total situou-se em 12,9%. Por sua vez, houve um reforço significativo 

do rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias por imparidades que, a 31 

de Março de 2013, se situou em 84,9% (e que compara com 81,7% a 31 de Dezembro 

de 2012).  

 

1T 2013 Dez 2012

Empresas 4.122,6 4.330,3   

Particulares 5.016,8 5.029,0

   Habitação 3.199,8 3.239,0

   Consumo 673,2 665,0

   Outros 1.143,8 1.125,0

Outros 1.642,7 1.555,0

Total 10.782,0 10.914,3
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Os recursos de clientes em 31 de Março de 2013 ascendiam a 7.314,9 milhões de euros, 

diminuindo 5,6% em comparação com Dezembro de 2012. Esta redução é explicada por 

uma redução dos depósitos de entidade estatais e administração central (contrapartida 

da operação de recapitalização) e redefinição da política de pricing dos depósitos inserida 

na estratégia de redução de custos de financiamento.  

Quanto aos recursos “fora de balanço”, o seu total ascendia a 2.275,3 milhões de 

euros a 31 de Março de 2013, reflectindo um aumento de 5,2% face a 31 de Dezembro 

de 2012. 

Recursos totais de Clientes (milhões de euros) 

 

 
Recursos totais de clientes no balanço: Estrutura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1T 2013 Dez 2012 D 13/12

Recursos  totais de clientes no balanço       8.339,6         8.691,3   -4,0%

Depósitos         7.314,9           7.750,4   -5,6%

Outros débitos         1.024,7              940,9   8,9%

Recursos de clientes fora balanço       2.275,3         2.163,0   5,2%

Total     10.614,9       10.854,3   -2,2%

TOTAL (€M) D -4%8.340 8.691

1.238 1.337

6.077
6.413

1.025 941

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mar-13 Dez-12

Depósitos à ordem Depósitos a prazo Certificados de depósito & Outros recursos de clientes
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Recursos totais de clientes no balanço         vs        crédito concedido (Líquido) 
(milhões de euros) 

 

A 31 de Março de 2013, o rácio de transformação de depósitos em crédito (crédito 

líquido/depósitos) atingiu 131,2%.  

A exposição líquida do Grupo ao BCE aumentou 531,0 milhões de euros, 

comparativamente a Dezembro de 2012, totalizando 3.335,1 milhões de euros no 1.º 

trimestre de 2013, dispondo ainda o Grupo de 608 milhões de euros de activos 

disponíveis para desconto junto do BCE. De salientar que o aumento da exposição ao 

BCE no 1.º trimestre de 2013 reflecte a amortização de uma emissão garantida pelo 

Estado no montante de 300 milhões de euros (não elegível para o BCE mas usada em 

operações de repo), a redução dos depósitos de entidades estatais/administração central, 

em cerca de 115 milhões de euros, ambas como contrapartida da operação de 

recapitalização, e a estratégia de redução dos custos de financiamento.    

Recursos totais: Estrutura 

 

8,931 8,895 8,825 8,691 8,340

7,990 8,097 8,031
7,750

7,315

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

10,861 10,663 10,408
9,816 9,599

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

€ 12,833 M

€ 13,098 M

2,804

3,335

479

196

8,691

8,340

1,124

962

Dez/12

Mar/13

BCE MMI/MCI Recursos de Clientes Outros Recursos

DepositosRecursos totais
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Os Capitais Próprios, deduzidos de Interesses Minoritários, registaram um aumento de 

215,2% face a Dezembro de 2012, ascendendo a 920,2 milhões de euros no final do 

exercício do 1.º trimestre de 2013, explicada essencialmente por: aumento de capital de 

700 milhões de euros reservado ao Estado; resultado acumulado do 1.º trimestre de 

2013, (-69,2 milhões de euros); diminuição das reservas de reavaliação (-1,8 milhões de 

euros).  

Capital 

Em 25 de Janeiro de 2013, em execução do plano de recapitalização aprovado na 

assembleia geral de accionistas de 16 de Janeiro de 2013, o Estado subscreveu: 

a) O aumento de capital social do Banif, por entrada em dinheiro, com supressão do 

direito de preferência, reservado ao Estado, no montante de 700 milhões de euros, 

através da emissão de 70.000.000.000 de novas acções representativas do capital 

social do Banif (acções especiais), com valor de emissão unitário de Eur 0,01; 

 

b) A emissão de instrumentos subordinados e convertíveis, qualificados como capital 

Core Tier 1 no valor total de 400 milhões de euros. 

 

Em consequência da operação supra em a), o capital social do Banif passou a ser de 

1.270 milhões de euros. 

O rácio Core Tier I atribuível a 31 de Março de 2013 situou-se em 10,5%. O rácio Core 

Tier I foi penalizado pelos resultados líquidos negativos obtidos no 1.º trimestre de 2013, 

que foram influenciados pelo forte aumento das dotações para provisões e imparidades.  

A evolução deste rácio reflecte também uma redução dos activos ponderados pelo risco 

entre o 1.º trimestre de 2013 e Dezembro de 2012 em cerca de 249 milhões de euros     

(-2,3%), para 10.500 milhões de euros. 

O rácio de solvabilidade total, calculado nos mesmos pressupostos, situou-se em 11,1%.  
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A rede de pontos de venda(*) do Banif - Grupo Financeiro passou de 430 para 425, 

durante os primeiros três meses de 2013. O número de agências bancárias em Portugal 

diminuiu, também, de 332 para 330 no mesmo período.  

O número de colaboradores(*) em Março de 2013 ascendeu a 3.300, que compara com 

3.386 em Dezembro de 2012. 

(*) exclui a rede da Companhia de Seguros Açoreana e Banca Pueyo, entidades consolidadas por método de equivalência 

patrimonial 
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Banif SA 

Sociedade Aberta 

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

Capital Social: 1.270.000.000 Euros 

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva 511 202 008 

Rede comercial e Colaboradores 

 

 


