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RELATÓRIO DE GESTÃO  
31 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 

BANIF IBÉRIA 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível  

 
 
O Banif Ibéria – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, adiante designado por 
Banif Ibéria, Fundo ou OIC, é um fundo que investe em acções admitidas à negociação 
na Euronext Lisboa e Bolsa de Valores de Madrid e instrumentos do mercado 
monetário, gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, SA. A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão de 
Mercados de Valores Mobiliários, por tempo indeterminado em 29 de Outubro de 2009 e 
iniciou a sua actividade em 9 de Novembro de 2009. 
 
 
I – ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 
 
De acordo com o FMI, a economia global terá crescido 3,3% em 2014, o mesmo que em 
2013, um desempenho abaixo das expectativas iniciais que foi muito condicionado pela 
evolução negativa de algumas das principais economias, em particular durante o 
primeiro trimestre do ano.  
 
Esse comportamento negativo fez-se sentir na economia norte-americana que sofreu 
o impacto de condições climatéricas extremamente adversas no 1º trimestre do ano, 
que contribuíram para a queda da procura interna. Este factor, de natureza 
temporária, não alterou a dinâmica da economia tendo-se verificado uma recuperação 
significativa a partir do segundo trimestre, com a economia a crescer acima de 3% em 
termos anuais na segunda metade do ano. A recuperação foi liderada pelo consumo 
privado, que beneficiou do forte desempenho do mercado de trabalho, da melhoria dos 
balanços financeiros das famílias e da melhoria da confiança dos consumidores. O 
investimento, especialmente o não residencial, também teve um contributo favorável, 
beneficiando dos elevados níveis de utilização da capacidade produtiva. 
 
Na Europa, o ritmo da recuperação permanece moderado, com os vários países a 
enfrentar a gestão do legado da crise financeira, a suportar os custos de um 
ajustamento macroeconómico inacabado e a lenta implementação de reformas, assim 
como a persistente reduzida tendência de crescimento. De acordo com as previsões de 
Inverno da Comissão Europeia, a Zona Euro cresceu 0,8% em 2014, tendo recuperado 
do crescimento negativo registado em 2013 (-0,5%). No seu conjunto, a UE cresceu 
1,3%, recuperando de uma variação nula em 2013.  
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O desempenho da Zona Euro continua a ser desigual entre as várias economias e 
negativamente impactado pelo processo de desalavancagem dos agentes públicos e 
privados, pela persistência da fragmentação financeira, apesar dos avanços 
conseguidos em termos de União Bancária, e pelo elevado desemprego em muitas 
destas economias. Neste sentido, contrasta o crescimento de 4,8% registado na 
Irlanda com a queda de 2,8% no Chipre e de 0,5% em Itália. A Alemanha, por seu turno, 
cresceu 1,5%, a França 0,4% e Espanha 1,4%, enquanto a Grécia regressou ao 
crescimento pela primeira vez após 6 anos de recessão. A queda do preço do petróleo, 
em conjunto com a depreciação da taxa de câmbio efectiva do euro, as medidas de 
expansão quantitativa do BCE e o plano de investimento promovido pela Comissão 
Europeia são factores positivos que poderão permitir sustentar a recuperação em 
2015. 
 
O processo de desinflação continuou em 2014, com os preços a subirem 0,4% na Zona 
Euro (0,6% na UE) depois de terem subido 1,4% e 1,5%, respectivamente, em 2013. No 
entanto, verificou-se deflação em 5 países da Zona Euro – Grécia (-1,4%), Espanha (-
0,2%), Chipre (-0,3%), Portugal (-0,2%) e Eslováquia (-0,1%). A descida do preço do 
petróleo, na segunda metade do ano, deverá continuar a impactar a taxa de inflação, 
em particular na primeira metade de 2015. 
 
No quadro do reforço da arquitectura institucional da Zona Euro, prosseguiu em 2014 
o processo de construção da União Bancária, destacando-se o início de funcionamento 
do Mecanismo Único de Supervisão Bancária, liderado pelo BCE no papel de supervisor 
único, a partir de Novembro. Este início foi precedido por um exercício de análise 
completa dos bancos que entraram, numa primeira fase, sob directa supervisão do 
BCE (que representam cerca de 85% dos activos bancários na Zona Euro), que incluiu a 
avaliação da qualidade dos activos e testes de esforço sobre a capacidade de suportar 
cenários adversos. 
 
O Japão registou um crescimento praticamente nulo em 2014, que se terá cifrado, de 
acordo com o FMI em 0,1%, após um crescimento de 1,6% em 2013. A economia entrou 
em recessão técnica no 3º trimestre, sofrendo o impacto negativo sobre a procura 
interna resultante do aumento do imposto sobre o consumo, que não foi 
suficientemente compensado pelo aumento do investimento em infraestruturas. 
 
 De acordo com o FMI, o crescimento das economias emergentes caiu ligeiramente em 
2014 (4,4%) face a 2013 (4,7%), com a maioria dos blocos económicos a registarem um 
abrandamento, sobretudo na primeira metade do ano, com um crescimento abaixo das 
expectativas resultante da menor procura externa por parte dos EUA e da China e, 
para um conjunto de países, menor procura interna e fraco crescimento do 
investimento.  
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O desempenho da Rússia (que caiu de 1,3% em 2013 para 0,6% em 2014), dos países da 
América Latina e Caraíbas (de 2,8% para 1,2%) em especial o Brasil (que cresceu 
apenas 0,1% em 2014 face a 2,5% em 2013), foi muito abaixo das expectativas, sendo 
poucos os países onde o crescimento acelerou, como por exemplo a Índia (de 5,0% para 
5,8%). Outra economia cujo comportamento no primeiro trimestre foi desapontante foi 
a China, onde o esforço das autoridades para conter o rápido crescimento do crédito 
provocou um abrandamento da procura interna maior que o antecipado e uma 
correcção na actividade de construção residencial. Em resposta a este facto, as 
autoridades recorreram a medidas limitadas e direccionadas para impulsionar o 
crescimento na segunda metade do ano, incluindo um corte de impostos para PME, 
aumento do investimento público em infraestruturas e cortes no rácio de reservas 
legais dos bancos. Estas medidas terão permitido, de acordo com o FMI, atingir um 
crescimento de 7,4% para a totalidade do ano, em linha com os objectivos das 
autoridades, mas abaixo do registado em 2013 (7,8%). 
 
Um dos aspectos mais marcantes do ano de 2014 foi o desempenho dos preços do 
petróleo, que registaram uma queda abrupta na segunda metade do ano, de cerca de 
55% entre Junho e Dezembro. Esta queda foi, de acordo com o FMI, provocada por uma 
inesperada fraqueza da procura nalgumas das principais economias, em particular as 
economias emergentes, o que também se reflectiu na queda do preço dos metais 
industriais. Mas a maior queda registada no preço do petróleo sugere uma grande 
contribuição de factores do lado da oferta, incluindo a decisão por parte da OPEP, a 27 
de Novembro, de manter os actuais níveis de produção apesar do crescente aumento 
da produção dos produtores não-OPEP, especialmente os EUA. 
 
Ao longo da primeira metade de 2014 assistiu-se igualmente ao recrudescimento dos 
riscos geopolíticos em diversas geografias, com potenciais impactos sobre o preço das 
commodities energéticas, nomeadamente o petróleo e o gás, mas também com 
potenciais impactos de desestabilização de zonas do globo já de si altamente instáveis, 
como o Médio Oriente. Neste contexto, assume particular relevo o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia relacionado com a península da Crimeia e mais tarde com zonas 
separatistas do Leste da Ucrânia, que motivou a reacção internacional com a 
imposição de sanções económicas à Rússia. De assinalar igualmente a manutenção do 
clima de guerra civil na Síria e a propagação deste conflito para o Iraque, onde foi 
instaurado um califado designado por ISIL. 
 
No que respeita à política monetária, continuou a verificar-se, ao longo de 2014, um 
cenário de ampla liquidez proporcionada por políticas monetárias extremamente 
expansionistas protagonizadas pelos principais Bancos Centrais, apesar de se 
começarem a evidenciar dinâmicas distintas em ambos os lados do Atlântico. Assim, 
nos EUA, a FED continuou a trajectória, iniciada em Dezembro de 2013, de remoção 
gradual dos estímulos monetários de expansão quantitativa, através da redução do 
montante de compras de activos em mercado, ao ritmo de 10 mil milhões de dólares 
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em cada reunião, processo que finalizou em Outubro de 2014. Paralelamente, a FED 
decidiu remover, em Março, os limiares quantitativos de referência para determinar a 
evolução futura da política monetária, nomeadamente uma taxa de desemprego de 
6,5% e uma taxa de inflação até 0,5 p.p. acima de 2%. A partir de Outubro, o foco 
passou a residir na definição da estratégia de saída do período de extrema 
acomodação monetária e da gestão do processo de subida de taxas de juro, que se 
antecipa para o segundo semestre de 2015. 
 
No Japão, num contexto de dados económicos fracos após a subida do imposto sobre o 
consumo, e na sequência da revisão em baixa do cenário por parte do Banco do Japão, 
a autoridade monetária decidiu aprofundar a acomodação monetária com uma nova 
ronda de expansão quantitativa, anunciada em conjunto com a alteração da política 
de investimento do fundo de pensões público (Government Pension Investment Fund 
(GPIF)). Esta nova ronda de expansão quantitativa projecta o balanço do Banco do 
Japão para um patamar sem paralelo no contexto das economias desenvolvidas, 
enquanto a alteração da política de investimento do GPIF, privilegiando a alocação a 
acções em detrimento de obrigações, que passam de uma alocação preferencial de 
60% para 35% no médio/longo prazo, pretende impulsionar o investimento e o 
consumo. 
 
Na Zona Euro, o BCE reforçou ao longo da primeira metade do ano a indicação de que 
pretende manter as taxas de juro baixas por um período prolongado de tempo, numa 
tentativa de demarcar a alteração de política nos EUA com a situação na Zona Euro. 
Com efeito, com o crescimento abaixo do esperado e níveis de inflação muito baixos, 
num contexto de fragmentação dos mercados financeiros e queda do crédito 
concedido, o BCE implementou, na reunião de 6 de Junho, um conjunto de medidas 
tendentes a aumentar os níveis de liquidez e facilitar novos fluxos de crédito à 
economia real, que incluiu um corte nas taxas de juro directoras (para 0,15% na Repo 
Rate e 0,4% na taxa permanente de cedência), introdução de uma taxa de depósitos 
negativa (-0,10%) e a cedência de liquidez através de Operações de Refinanciamento de 
Prazo Alargado (ORPA) direccionadas (TLTRO na designação inglesa). O BCE afirmou 
igualmente que, se necessário, poderia recorrer a instrumentos não convencionais 
para lidar de forma eficaz com os riscos de um período de inflação baixa. O BCE 
anunciou ainda que as reuniões consagradas à política monetária passarão a ter lugar 
de 6 em 6 semanas e, numa medida tendente a tornar mais transparente o processo 
de decisão e melhor comunicar com o mercado, que pretende publicar as actas das 
discussões sobre política monetária. 
 
Em Setembro, concretizou o recurso a medidas não convencionais de política 
monetária, através do anúncio dos detalhes operacionais do programa de compra de 
títulos de dívida colateralizados (ABSPP) e do anúncio de um novo programa de compra 
de covered bonds (CBPP3), que incide sobre títulos cujos activos subjacentes são 
crédito hipotecário e crédito ao sector público emitidos em euros por instituições 
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financeiras monetárias da Zona Euro. Estas medidas têm como objectivo melhorar o 
funcionamento do mecanismo de transmissão da política monetária e facilitar novos 
fluxos de crédito à economia, quer por via directa nos mercados destes instrumentos 
financeiros, quer por via indirecta, através da propagação de efeitos positivos noutros 
mercados. Contribuem igualmente para aumentar o balanço do BCE (Eurosistema), que 
publicamente anunciou o objectivo de aumento daquele agregado para os níveis do 
início de 2012, ou seja, de passar de cerca de 2 milhões de milhões de euros no início de 
Novembro de 2014 para cerca de 3 milhões de milhões de euros, o nível registado em 
Março de 2012. Na reunião de Setembro, o BCE anunciou igualmente uma nova descida 
das taxas directoras em 10 pb, passando a taxa de refinanciamento para 0,05% e a 
taxa de depósito para -0,20%. 
 
Apesar deste conjunto de medidas se destinar a provocar um impacto significativo no 
balanço do Eurosistema e contribuir para reforçar o forward guidance e a 
transmissão da política monetária, o BCE sublinhou o compromisso de recorrer a 
instrumentos adicionais de política não convencional, caso se tornem necessárias 
novas medidas para retornar a inflação da Zona Euro para níveis abaixo mas próximos 
de 2%. Tal veio a ocorrer na primeira reunião de política monetária de 2015, a 22 de 
Janeiro, com o anúncio da extensão do programa de compra de activos para activos 
investment-grade denominados em euros, emitidos por Governos e agências da Zona 
Euro e Instituições da UE. 
 
No que respeita aos mercados financeiros, assistiu-se durante o ano de 2014 a uma 
forte valorização em praticamente todas as classes de activos, beneficiando da ampla 
liquidez proporcionada pelas políticas monetárias expansionistas na generalidade dos 
blocos económicos. Outra das características de 2014 foi o regresso da volatilidade, 
apesar de níveis ainda reduzidos. 
 
Na dívida pública, assistiu-se à queda das taxas de juro de longo prazo sem risco: nos 
Estados Unidos, os yields de dívida pública a dez anos recuaram bastante, de 3,02% 
para 2,17%, enquanto na Alemanha os yields para o mesmo prazo caíram de 1,93% 
para 0,54%, um novo mínimo histórico. A acção do Banco Central Europeu permitiu que 
os yields da dívida pública periférica recuassem substancialmente, com os yields a dez 
anos a atingirem também novos mínimos em Itália (1,89%), Espanha (1,61%) e Portugal 
(2,69%). 
 
Neste contexto, a dívida privada foi bastante beneficiada, com os segmentos de 
empresas (iBoxx € Corporates Non-Financials) e financeiro (iBoxx € Corporates 
Financials) a ganharem 8,7% e 7,7%, respectivamente. Com o BCE a assumir o papel de 
regulador do sistema bancário na Zona Euro, a dívida subordinada registou um bom 
comportamento, valorizando 5,4%. Na dívida de emitentes de notação mais baixa, o 
prémio de risco aumentou mas o índice JP Morgan Euro High Yield apreciou cerca de 
6,1% em 2014. 
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A evolução mais positiva da economia norte-americana e a conclusão do programa de 
aquisição de activos por parte da Reserva Federal levaram o dólar a registar uma 
apreciação face às principais moedas. A adopção de novas medidas expansionistas por 
parte do BCE conduziu, adicionalmente, a uma depreciação em 10% do euro em relação 
à moeda norte-americana. 
No que respeita às commodities, os preços caíram 29,2% em 2014, de acordo com o 
índice geral publicado pelo FMI. Do conjunto destes activos, destaca-se a queda da 
energia (-39%) e das commodities não energéticas (-9,9%). 
 
Os principais índices accionistas registaram valorizações em 2014, embora menores do 
que em 2013. Os mercados europeu e norte-americano obtiveram ganhos de 4,4% 
(índice Stoxx 600) e 11,4% (índice S&P500), respetivamente. O índice da Morgan Stanley 
para os mercados emergentes mostrou, em 2014, uma queda de 4,6%, muito próxima 
da observada no ano anterior (-5,0%). Já os mercados ibéricos registaram 
desempenhos divergentes no ano de 2014, com o IBEX35 em Espanha a valorizar-se 
8.52%, enquanto o PSI20 em Portugal teve uma queda de 24.98%, penalizado pelos 
efeitos da falência do Grupo Espírito Santo. 
 
Neste contexto destacaram-se, pela positiva, empresas que conjugam elevados níveis 
de remuneração accionista com tendências operacionais favoráveis, como os CTT 
(+51.46%) e a Portucel (+14.27%) em Portugal. Realce também para o sector das 
utilities, beneficiado pelo ambiente de taxas de juro baixas e compressão dos spreads 
de crédito, com empresas como Red Electrica (+57.60%), Enagas (+45.45%) e Endesa 
(+45.41%), em Espanha, ou a EDP (+27.06%), em Portugal, a obterem desempenhos 
muito favoráveis. Finalmente, destaque para um conjunto de empresas com 
perspectivas operacionais favoráveis, como a Corticeira Amorim (+45.05%), a EDP 
Renováveis (+41.10%), a IAG (+27.92%) e a Mediaset España (+24.51%).  
 
Pela negativa, há que realçar as empresas do Grupo Espírito Santo (GES), com o BES (-
87.22%) e o ESFG (-75.61%) a apresentarem as quedas mais relevantes dos mercados 
ibéricos, em resultado da falência do Grupo. Adicionalmente, destaque para empresas 
com dinâmicas operacionais fracas como a Portugal Telecom (-71.66%), também 
penalizada pela crise do GES e a Jerónimo Martins (-39.90%), ou a OHL (-35.63%), a Indra 
(-31.78%) e a Arcelor Mittal (-29.18%), em Espanha. 
 
Finalmente, em relação ao mercado primário, há que realçar o número de ofertas 
iniciais de venda no mercado espanhol, tanto no sector industrial e de logística 
(Applus, Edreams e Logista) como no sector imobilíario (SOCIMIs como Merlin Porperties, 
Hispania e Lar España), que permitiu a estas empresas uma angariação de capital 
relevante no mercado accionista. Em Portugal apesar da venda dos 31.5% que o Estado 
ainda tinha nos CTT, num valor aproximado de €342 milhões, o destaque foi para a 
Espírito Santo Saúde. Esta empresa teve uma oferta pública de venda em Fevereiro, 
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que permitiu ao Grupo Espírito Santo um encaixe de €130 milhões. No entanto, durante 
o Verão foi alvo de uma série de ofertas de aquisição que culminaram com a venda da 
totalidade do seu capital à seguradora Fidelidade, com um prémio de 56% face ao 
preço da colocação inicial, representando um encaixe total de, aproximadamente, €478 
milhões. 
 
 
II – ACTIVIDADE DO FUNDO 
 
Política de investimento do OIC e Evolução da Composição da Carteira 
 
O Banif Ibéria é um Fundo de investimento flexível, investindo preferencialmente nos 
mercados accionistas Português e Espanhol.  
 
A 31 de Dezembro, a repartição do património do Fundo e peso sobre o valor global 
líquido do Fundo era a seguinte: 
 

 
 
A decomposição da carteira de títulos encontra-se detalhada na Nota 3 do Anexo às 
Demonstrações Financeiras. 

 

2014 2013

ACT IVO
Carteira de títulos 8 846 865 2 902 268
Depósitos à ordem e a prazo 2 672 028 423 931
Venda títulos a liquidar 766 258 194 715
Outros valores activos - 104

12 285 151 3 521 018
PAS S IVO

Provisões para Encargos 22 911 45 167
Estado e Outros Entes Públicos 7 448 35 962
Comissões a pagar 13 678 13 706
Compra títulos a liquidar 379 051 162 476

423 088 257 311
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DO FUNDO 11 862 063 3 263 707
Nº DE UP 'S 2 223 367 600 057
VALOR DA UP 5.3352 5.4390
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O ano de 2014 ficou marcado pela falência do Grupo Espírito Santo, um dos maiores 
grupos financeiros em Portugal. Este acontecimento originou um fluxo de saída de 
capitais do mercado português durante o segundo semestre do ano, que foi ainda 
agravado por algumas alterações ocorridas em gestoras de activos estrangeiras com 
forte exposição ao mercado nacional. Neste contexto de mercado o posicionamento do 
Banif Ibéria foi sendo ajustado ao longo do ano de modo a reflectir as condições de 
mercado prevalecentes, nomeadamente a questão do BES/GES atrás referida, mas 
também a evolução dos prémios de risco das dívidas soberanas de Espanha e de 
Portugal e a expectativa de actuação do BCE.  
 
Ao longo do ano 2014 o Fundo manteve uma exposição líquida média ao mercado de 
51%, suportada pela expectativa de uma recuperação económica na Europa e, mais 
tarde, de medidas adicionais de política monetária do BCE destinadas a estimular a 
economia europeia. 
 
Este nível de exposição foi apenas reduzido significativamente, atingindo um mínimo 
de 19%, mas de forma temporária, em Agosto de 2014, no seguimento da falência do 
Grupo Espírito Santo em Portugal. Durante o 4º trimestre do ano voltou-se a aumentar 
a exposição líquida aos mercados, mas privilegiando o mercado espanhol em 
detrimento do mercado português, devido ao momento macroeconómico mais 
favorável de Espanha e da maior diversidade de alternativas de investimento, 
nomeadamente em empresas com maior exposição global. 
 
Ao longo do ano, o Fundo posicionou-se essencialmente em dois tipos de acções: I) 
empresas com maior exposição doméstica, que fossem capazes de beneficiar de uma 
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recuperação das economias ibéricas; II) companhias com posições competitivas fortes 
nos mercados internacionais, que pudessem ganhar com a aceleração do crescimento 
económico global e, mais perto do final do ano, com a desvalorização do Euro face ao 
dólar norte-americano.  
 
No primeiro grupo inserem-se construtoras espanholas seleccionadas, como Sacyr e 
ACS, ou empresas de media, como Impresa e Antena3, mas também CTT, Sonae SGPS e 
NOS. Para obter exposição internacional, destacaram-se os investimentos do Fundo em 
EDP Renováveis, Altri e Semapa no mercado nacional, e em BBVA, Mapfre, Acerinox, IAG 
e Ferrovial no mercado espanhol.  
 
A preferência por estes temas foi implementada em detrimento do investimento no 
sector das utilities em Espanha, pouco atractivo em termos de avaliação, e de 
empresas com tendências operacionais fracas, como a Jerónimo Martins e a Portugal 
Telecom, em Portugal, ou a FCC e a OHL em Espanha. 
 
Finalmente, realce para o sector financeiro, onde o Fundo assumiu, desde o segundo 
trimestre de 2014, uma postura táctica, especialmente na componente portuguesa, 
sendo a exposição substancialmente reduzida, primeiro em Junho e depois no segundo 
semestre do ano, na sequência da falência do Grupo Espírito Santo. 
 
 
Valorização dos activos do OIC 
 
Os activos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria 
estabelecidas no ponto 3.2 do Capítulo II do Prospecto do Fundo, as quais se 
encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras, que fazem 
parte do presente Relatório e Contas.  
 
 
Evolução da actividade do OIC - Informação Financeira e Performance 
 
No exercício de 2014, os proveitos e custos ascenderam a € 12 914 346 e € 13 427 934, 
respectivamente. O quadro que se apresenta de seguida demonstra, a evolução nos 
últimos três anos, dos proveitos e custos do OIC, e respectivo Resultado líquido: 
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O quadro seguinte apresenta o volume sob gestão, nº unidades de participação (UP’s), 
em circulação e o seu valor unitário, bem como as subscrições e resgates anuais, 
verificados no final dos últimos 5 exercícios: 
 

 

O Banif Ibéria é um Fundo de capitalização pelo que não há distribuição de 
rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de 
participação sendo aplicados de acordo com a política de investimento do Fundo. 
 
 
 

2014 2013 2012

PROVEIT OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Mais Valias 4 816 817 1 784 346 1 510 250
Rendimentos títulos 230 971 66 755 76 730
Ganhos em operações extrapatrimoniais 7 636 233 2 291 461 3 753 965

OUTROS RENDIMENTOS
Reposição e/ou Anulação de Provisões 215 541 45 954 - 
Outros 14 784 4 258 2 703

12 914 346 4 192 774 5 343 648
CUS T OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Menos valias 5 005 921 1 197 021 1 221 551
Comissões de transacções 178 117 60 869 54 296
Perdas operações extrapatrimoniais 7 837 185 2 580 369 3 876 369

OUTROS CUSTOS
Impostos suportados 61 765 53 420 33 505
Provisões do exercício 193 284 91 122 - 
Comissão gestão 133 900 47 002 33 712
Comissão depósito 10 712 2 969 2 697
Outros 7 050 3 909 4 867

13 427 934 4 036 681 5 226 997
RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (513 588) 156 093 116 651

Exercício

2014 2013 2012 2011 2010

Volume sob gestão 11 862 063 3 263 707 2 839 629 2 693 013 6 029 139

Nº UP’s 2 223 367 600 057 547 651 542 022 1 191 903

Valor das UP’s (EUR) 5.3352 5.4390 5.1851 4.9685 5.0584

Subscrições (totais) 9 633 865 396 234 192 229 1 243 023 1 080 496

Resgates (totais) 521 922 128 248 162 264 4 620 044 1 263

Exercício
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Nos últimos 5 anos, o Fundo apresentou a seguinte evolução das rendibilidades e risco 
do OIC1: 
 

 
 
 
III – INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 
 

De acordo com o perfil de risco e estratégia de investimento seguida pelo Fundo, foi 
convencionada a abordagem baseada nos compromissos, como metodologia a utilizar 
para o cálculo da exposição global a instrumentos financeiros derivados. Este cálculo é 
realizado diariamente no sistema de gestão das carteiras, correspondendo ao 
somatório, em valor absoluto das posições equivalentes nos activos subjacentes 
relativamente a cada instrumento financeiro derivado para o qual não existam 
mecanismos de compensação e de cobertura do risco, incluindo acordos de recompra 
ou empréstimo de valores mobiliários, ou líquidas caso existam mecanismos de 
compensação e de cobertura do risco existentes. 
 
O valor das posições equivalentes nos activos subjacentes é medido pelo valor 
nocional, ajustado de acordo com a natureza de cada instrumento, nomeadamente: 
nos contratos de futuros, o preço de referência e nos contratos de forwards e swaps, 
o respectivo valor nocional. 
 

                                                            
1 De forma a dar cumprimento às disposições legais acresce referir que: (i) as rendibilidades divulgadas 
representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das 
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco 
mínimo) e 7 (risco máximo); (ii) os valores divulgados não têm em conta comissões de emissão e resgate 
eventualmente devidas; (iii) as rendibilidades mencionadas, apenas seriam obtidas se o investimento fosse 
efectuado durante a totalidade do período de referência; (iv) o Fundo está exposto aos riscos dos activos 
que compõem o seu património, não existindo qualquer garantia quanto à preservação do capital 
investido ou em relação à rendibilidade do investimento; (v) existem Informações Fundamentais 
destinadas aos Investidores (IFI) e Prospecto relativos ao OIC, os quais se encontram disponíveis nas 
entidades comercializadoras do Fundo, bem como na Sociedade Gestora. 

 

2014 -1.91 8.91 4

2013 4.90 6.85 4

2012 4.36 4.95 3

2011 -1.78 8.02 4

2010 0.18 7.9 4

Ano Rendibi l idade % Risco % Nível  de risco
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A 31 Dezembro de 2014, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros derivados 
negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição global aos 
mesmos, ascendia a  € 5 889 231 o que representa 49,65% do VLGF. 
 
 
IV – EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES E PERSPECTIVAS DA ACTIVIDADE DO 
OIC 
 
Perspectivas da actividade do OIC 
 
Para o ano de 2015 espera-se uma aceleração da economia global, suportada 
pela melhoria nas principais economias desenvolvidas, impulsionadas pelas 
políticas monetárias fortemente expansionistas de bancos centrais como o BCE 
e o Banco do Japão. Há que realçar, no entanto, que este cenário tem alguns 
riscos, entre os quais se destaca um eventual agravamento dos riscos de 
deflação na Europa, o aumento do risco geopolítico a nível global ou o impacto 
nos mercados financeiros de uma subida mais rápida das taxas de juro nos 
EUA. 
 
A concretizar-se, este cenário base deverá ser favorável aos activos de risco, 
nomeadamente às Acções. Os mercados europeus, e naturalmente os ibéricos, 
deverão ser bastante favorecidos neste contexto, nomeadamente pelo forte 
potencial de recuperação da rentabilidade das empresas para níveis próximos 
dos anteriores à crise das dívidas soberanas. Adicionalmente, a actuação do 
BCE deverá suportar os prémios de risco de Portugal e Espanha em níveis 
reduzidos, permitindo uma normalização dos fluxos de capitais para estas 
economias.  
 
Neste contexto, o Fundo deverá manter o seu enviesamento para empresas 
com níveis elevados de geração de caixa e com potencial para melhoria dos 
seus resultados. 
 
 
Novo regime fiscal dos OIC 
 
Em 13 de Janeiro de 2015 foi publicado o Decreto-Lei nº 7/2015 que veio aprovar o novo 
regime fiscal aplicável aos organismos de investimento colectivo, o qual passa a ser 
efectuado essencialmente na esfera dos participantes (sistema de tributação “à 
saída”). Por outro lado, é criada uma taxa em sede de Imposto do Selo incidente sobre o 
ativo global líquido dos organismos de investimento coletivo, a liquidar numa base 
trimestral. 
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Deste modo, o lucro tributável dos OIC irá corresponder ao resultado líquido do 
exercício expurgado dos rendimentos de capitais, prediais e mais-valias (exceto se 
provenientes de entidades residentes em paraísos fiscais) e dos gastos ligados a esses 
rendimentos. Não releva ainda para a formação do lucro tributável os rendimentos, 
incluindo os descontos, e os gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões 
que revertam para os sujeitos passivos.  
 
As regras aplicáveis ao novo regime de tributação são aplicáveis aos rendimentos 
obtidos após 1 de Julho de 2015, estando previsto um regime transitório através do 
qual os OIC devem, com referência a 30 de Junho de 2015, apurar o imposto devido nos 
termos do artigo 22.º do EBF vigente até essa data, o qual deve ser entregue no prazo 
de 120 dias. 
 
 
Lisboa, 23 de Março  de 2015 
 
 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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BALANÇO DO BANIF IBÉRIA - Fundo  de  Inve stimento  Mobiliário  Abe rto  Flexíve l
                (valores em  euros) Data: 31- 12- 2014

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓ DIGO DESIGNAÇÃO 2014 2013 CÓ DIGO DESIGNAÇÃO P eríod os

Bruto + - L íquid o L íquido 2014 2013

OUTRO S ATIVO S CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 11 116 835 3 000 285
33 Ativos Intangíveis das SIM

T OT A L D E OU T R OS A C T IV OS D A S SIM - - - - - 62 Variações Patrimoniais 932 029 (63 365)

CARTEIRA DE T ÍTULO S 64 Resultados Transitados 326 787 170 694
21 Obrigações
22 Acções 8 740 948 321 709 215 792 8 846 865 2 899 639 65 Resultados Distribuidos
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação
25 Direitos 2 629 66 Resultados Líquidos do Exercício (513 588) 156 093
26 Outros instrumentos de dívida T OT A L D O C A PIT A L D O OIC 11 862 063 3 263 707

TOTA L D A  C A R TEIR A  D E T Í T U LOS 8 740 948 321 709 215 792 8 846 865 2 902 268

OUTRO S ACTIVO S 48 P RO VISÕES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 481 Provisões para Encargos 22 911 45 167

TOTA L D E OU TR OS A C T IV OS - - - - - TOTA L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S 22 911 45 167

TERCEIRO S TERCEIRO S
411+…+418 Contas de Devedores 766 175 766 175 194 715 421 Resgates a Pagar a Participantes

424 Estado e Outros Entes Públicos
TOTA L D OS V A LOR ES A  R EC EB ER 766 175 766 175 194 715 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

423 Comissões a Pagar 13 678 13 706
DISP ONIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 386 499 198 438

11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos
12 Depósitos à ordem 2 672 028 2 672 028 423 931 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 46 Acionistas
14 Certificados de depósito TOTA L D OS V A LOR ES A  PA GA R 400 177 212 144
18 Outros meios monetários

TOTA L D A S D ISPON IB ILID A D ES 2 672 028 2 672 028 423 931 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTO S

ACRÉSCIMO S E DIFERIMENTO S 55 Acréscimos de custos
51 Acréscimos de Proveitos 83 83 104 56 Receitas com Proveito Diferido
52 Despesas com Custo Diferido 58 Outros Acrécimos e Diferimentos
58 Outros Acrécimos e Diferimentos 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Activas

TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . A C T IV OS 83 83 104 TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . PA SSIV OS - - 

TOTAL  DO  ACTIVO 12 179 234 321 709 215 792 12 285 151 3 521 018 TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 12 285 151 3 521 018

Total  d o Número d e Unid ades  de P art i c ip ação em Ci rculação 2 223 367 600 057 Valor Uni tário da Unidad e d e P art i c ipação 5. 3352 5. 4390

Abreviaturas: Ajustamentos (+): M ais valia e reversões;  Ajustamentos negat ivos (-): M enos valia, Provisões, Depreciações/Amort izações e perdas por imparidade

O TÉC N IC O OFIC IAL  DE C ON TAS BAN IF G ESTÃO DE AC TIVOS  S . G . F. I . M . ,  S . A .
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  DO BANIF IBÉRIA - Fundo  de  Investimento  Mobiliário  Aberto  Flexíve l
(valores em  euros) Data: 31- 12- 2014

CUS T OS  E PERDAS PROVEIT OS  E GANHOS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2014 2013 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2014 2013

CUS T OS  E PERDAS  CORRENT ES PROVEIT OS  E GANHOS  CORRENT ES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+…+718 De Operações Correntes 2 097 88 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+814+817+818 De Operações Correntes 6 421 2 896

819 De Operações Extrapatrimoniais

COMISSÕES E TAXAS
722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 178 117 60 869

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 147 119 51 799 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
729 De Operações Extrapatrimoniais 79 192 24 024 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 230 971 66 755

829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 5 005 921 1 197 021
731+…+738 Outras, em Operações Correntes GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 7 757 993 2 556 345 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 4 816 817 1 784 346
831+838 Outras Operações Correntes

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 7 636 233 2 291 461

7411 + 7421
Impostos Sobre o Rendimento de Capitais e 
Incrementos Patrimoniais

56 915 51 392

7412 + 7422 Impostos Indirectos 4 850 2 028 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos 215 541 45 954
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 91 122
751 Provisões para Encargos 193 284 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2 091 1 993 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 12 905 983 4 191 412
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 13 427 579 4 036 681

79 OUTROS CUSTOS E PERDAS DAS SIM 89 OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS DAS SIM ( C ) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM (D) - - 

CUS T OS  E PERDAS  EVENT UAIS
781 Valores Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias PROVEIT OS  E GANHOS  EVENT UAIS
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 881 Recuperação de Incobráveis
788 Outros Custos e Perdas Eventuais 355 - 882 Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) 355 - 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores
888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais 8 363 1 362

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 8 363 1 362

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) - 156 093 66 RES ULT ADO L ÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) 513 588 - 
T OT AL 13 427 934 4 192 774 0 13 427 934 4 192 774

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos (136 250) 593 211 F-E Resultados Eventuais 8 008 1 362
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais (200 952) (288 908) B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos (451 823) 209 513

B-A Resultados Correntes (521 596) 154 731 D+F-A-C-E+7411/8+742 Resultado Líquido do Período (513 588) 156 093

O TÉCNICO OFIC IAL DE CONTAS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS DO BANIF IBÉRIA - Fundo  de  Investimento  Mobiliário  Aberto  Flexíve l
(valores em  euros) Data: 31- 12- 2014

DIREIT OS  S OBRE T ERCEIROS RES PONS ABILIDADES  PERANT E T ERCEIROS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2014 2013 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2014 2013
OPERAÇÕES  CAMBIAIS OPERAÇÕES  CAMBIAIS

911 À vista 911 À vista
912 A prazo (Forwards cambiais) 912 A prazo (Forwards cambiais)
913 Swaps cambiais 913 Swaps cambiais
914 Opções 914 Opções 
915 Futuros 915 Futuros

TOTAL - - TOTAL - - 

OPERAÇÕES  S OBRE T AXAS  DE JURO OPERAÇÕES  S OBRE T AXAS  DE JURO
921 Contratos a prazo (FRA) 921 Contratos a prazo (FRA)
922 Swap de taxa de juro 922 Swap de taxa de juro
923 Contratos de garantia de taxa de juro 923 Contratos de garantia de taxa de juro
924 Opções 924 Opções 
925 Futuros 925 Futuros

TOTAL - - TOTAL - - 

OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES
934 Opções 934 Opções 
935 Futuros 1 504 780 483 647 935 Futuros 4 384 451 1 550 353

TOTAL 1 504 780 483 647 TOTAL 4 384 451 1 550 353

COMPROMIS S OS  DE T ERCEIROS COMPROMIS S OS  COM T ERCEIROS
942 Operações a prazo (reporte de valores) 941 Subscrição de títulos
944 Valores recebidos em garantia 942 Operações a prazo (reporte de valores)
945 Empréstimo de títulos 943 Valores cedidos em garantia

TOTAL - - TOTAL - - 

T OT AL DOS  DIREIT OS 1 504 780 483 647 T OT AL DAS  RES PONS ABILIDADES 4 384 451 1 550 353

99 Contas de Contrapart ida 4 384 451 1 550 353 99 Contas de Contrapart ida 1 504 780 483 647

TÉCNICO OFIC IAL DE CONTAS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRAL

BANIF IBÉRIA - Fundo  de  Investimento  Mobiliário  Aberto  Flexíve l

(valores em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2014 2013

O P ERAÇÕ ES SO BRE AS UNIDADES DO  O IC

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 9 633 865 396 234
Subscrição de ações - categoria especial
Outras operações com acionistas
Comissão de subscrição
Comissão se resgate

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 521 922 128 248
Rendimentos pagos aos participantes
Reembolso de ações - categoria especial
Rendimentos pagos aos acionistas - categoria especial
Outras operações com acionistas

Fluxo das operações sobre as  unidades  do O IC 9 111 943 267 986

O P ERAÇÕ ES DA CARTEIRA DE T ÍTULO S
E O UTROS ACT IVOS
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 52 278 514 16 841 452
Reembolso de títulos e outros ativosda carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimento de títulos e outros ativos da carteira 183 106 53 508
Juros e proveitos similares recebidos
Vendas de títulos e out ativos c/ acordo de recompra
Outros recebimentos relacionados com a carteira
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

PAGAMENTOS:
Compra de títulos e outros activos 58 760 156 17 159 226
Subscrições de unidades de participação noutros OIC
Subscrições de títulos e outros ativos
Juros e custos similares pagos
Vendas de títulos com acordo de recompra
Comissões de Bolsa suportadas 12 028 5 135
Comissões de corretagem 165 033 56 009
Outras taxas e comissões 5 893 2 668
Outros pagamentos relacionados com a carteira
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Fluxo d as  op erações  d a cartei ra d e t í tulos (6 481 490) (328 078)
e outros  act ivos

O P ERAÇÕ ES A  P RAZO E DE DIV ISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações 7 636 570 2 291 461
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
Outros recebimentos op. a prazo e de divisas

PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações 7 758 318 2 556 346
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões pagas 79 192 24 024
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas

Fluxo d as op erações a p razo e d e d i v i sas (200 940) (288 909)
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(Continuação)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2014 2013

OP ERAÇÕES GESTÃO  CORRENTE

RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 4 643 2 112
Juros de certificados de depósito
Comissões em operações de empréstimo de títulos
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros recebimentos correntes 570

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 134 713 36 661
Comissão de depósito 9 986 2 933
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários 2 097 88
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas 35 423 7 635
Taxa de Supervisão 1 749 1 200
Auditoria 2 091 1 993
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros pagamentos correntes

Fluxo das  operações  de gestão corrente (181 416) (47 828)

OP ERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais

PAGAMENTOS:
Perdas extraordinários
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais

Fluxo das  operações  eventuais - - 

Saldo dos  fluxos  de caixa do período…  (A) 2 248 097 (396 829)

Efei to das  Di fereças  de Cambio

Disponib i l idades  no iníc io do período… (B) 423 931 820 760

Disponib i l i dades  no fim do período… (C) =  (B) +-  (A) 2 672 028 423 931

O TÉCNICO OFIC IAL DE CONTAS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 

BANIF IBÉRIA 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível 

 
 
Nota Introdutória 
 
O Banif Ibéria – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, adiante designado por 
Banif Ibéria, Fundo ou OIC, é um fundo que investe maioritariamente em acções 
admitidas à negociação na Euronext Lisboa e Bolsa de Valores de Madrid e 
instrumentos do mercado monetário, gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA.. A constituição do Fundo foi 
autorizada pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários em 29 de Outubro de 
2009 por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 9 de Novembro de 2009. 
 
 
Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 
 
(a) Base de apresentação 
 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas do Plano 
de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, Regulamento da CMVM 
n.º 16/2003 – Contabilidade dos Organismos de Investimento Colectivo, alterado pelo 
Regulamento da CMVM n º1/2013 e pelo Regulamento da CMVM n º6/2013 e tendo em 
atenção as normas emitidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
 
(b) Especialização dos exercícios 
 
O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 
especialização dos custos e proveitos. Assim, os custos e os proveitos são 
contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu 
pagamento ou recebimento. 
 
(c) Unidades de Participação 
 
O valor da Unidade de Participação (UP) é calculado dividindo o valor líquido global do 
Fundo (VLGF) pelo número de unidades de participação emitidas. 
 
 
 



 

22 
BANIF IBÉRIA - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível 

 
 

 
(d) Títulos 
 
No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, estes são registados pelo valor 
de aquisição, sendo valorizados de acordo com as regras estabelecidas no Prospecto 
do fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. O critério valorimétrico 
para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de custeio FIFO. 
 
(e) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Prospecto do Fundo, a Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, SA, cobra uma comissão anual de gestão de 1.25% 
(taxa nominal).  
É cobrada ainda uma componente variável equivalente a 15% do diferencial entre a 
rentabilidade obtida pelo Fundo e a Euribor 12 m do primeiro dia útil de cada ano, 
acrescida de 250 pontos base, esta componente é calculada diariamente.  
Esta comissão é calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, antes de 
comissões e taxas de supervisão.  
 
 (f) Comissão de depósito 
 
Conforme estipulado no Regulamento de Gestão do Fundo, o Banif Banco de 
Investimento, como remuneração das suas funções de depositário, cobra uma 
comissão anual 0,10% (taxa nominal). Esta comissão é calculada diariamente sobre o 
valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão. 
 
(g) Taxa de supervisão 
 
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
é um encargo do Fundo, sendo calculada por aplicação da taxa mensal sobre o valor 
líquido global do fundo (VLGF) conforme estipulado em Regulamento da CMVM. 
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Nota 1 – Variação do Valor Global Líquido do OIC e das Unidades de Participação 
 
Discriminação das variações ocorridas durante o período no valor líquido global e 
unitário do OIC, bem como das unidades de participação: 
 

 
 
 
A 31 de Dezembro de 2014 a divisão dos participantes do fundo era a seguinte: 
 

 
 
 
O OIC apresentou a seguinte evolução: 
 

Descrição No Início S ubscrição Resgates Dist .  Res. Outros Res.  Per. No Fim

Valor base 3 000 285 8 581 995 465 445 - - - 11 116 835

Diferença p/ Valor Base (63 365) 1 051 870 56 477 - - - 932 029

Resultados distribuídos - - - - - - 

Resultados acumulados 170 694 - - - 156 093 - 326 787

Resultados do período 156 093 - - - (156 093) (513 588) (513 588)

S O M A 3 263 707 9 633 865 521 922 - - (513 588) 11 862 063

Nº de unidades participação 600 057 1 716 399 93 089 2 223 367

Valor unidade participação 5.4390 5.6128 5.6067 5.3352

Nº

UPs ≥ 25% 1

10% ≤ Ups < 25% 2

5% ≤ Ups < 10% 3

2% ≤ Ups < 5% 2

0,5% ≤ Ups < 2% 7

Ups < 0,5% 100
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Nota 2 – Transacções de Valores Mobiliários, Subscrições e Resgates 
 
Discriminação do volume de transacções efectuadas no exercício, por tipo de valor 
mobiliário e aferido pelo preço de realização dos respectivos negócios: 
 

 
 
 
Durante o exercício o valor das subscrições, dos resgates e respectivas comissões 
cobradas ascenderam a: 
 

 
 
 
Nota 3 – Inventário da carteira de títulos 
 
A 31 de Dezembro de 2014, a carteira de títulos do Fundo decompõe-se da seguinte 
forma: 

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

2014
Mar 10 833 249 5.6950 1 902 234
Jun 12 172 291 5.6684 2 147 413
Set 12 234 614 5.6225 2 176 025
Dez 11 862 063 5.3352 2 223 367

2013
Mar 2 783 598 5.0041 556 262
Jun 2 856 312 4.9248 579 987
Set 3 091 023 5.2088 593 422
Dez 3 263 707 5.4390 600 057

2012
Mar 2 728 361 4.9657 549 444
Jun 2 528 540 4.8942 516 643
Set 2 699 274 4.9455 545 801
Dez 2 839 629 5.1851 547 651

Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa
Dívida Pública - - 

Fundos Públicos e Equiparados - - 

Obrigações Diversas - - 

Acções 58 920 940 52 757 195 111 678 135 - 

Títulos de Participação - - 

Direitos 55 500 80 771 4 773 136 271 4 773

Warrants Autónomos - - 

Unidades de Participação - - 

Contratos de Futuros (a) 84 624 030 86 331 978 170 956 008 - 

Contratos de Opções (b) - - 

(a) Pelo preço de referência (b) Valor dos prémios

Compras (1) Vendas (2) T ota l (1)+(2)

Valor 

Subscrições 9 633 865

Resgates 521 922

Comissão Cobrada
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2014 

Banif Ibéria (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - Instrum Financ negociados merc regulam 

1.1 - Mercados regulamentados nacionais 

1.1.4 - Ações 

 324 194 352 748 352 748CTT SA 28 554

 144 708 130 500 130 500Sonae Capital -14 208

 331 652 351 260 351 260EDP Renováveis 19 608

 419 085  431 900  431 900Portucel SGPS Em-95  12 815

 285 899 289 620 289 620EDP-Nom. 3 721

 266 179 229 950 229 950BCP -No -36 229

 362 170 348 160 348 160Sonae -S.G.P.S.,S.A. -14 010

 69 037 61 360 61 360Cofina - SGPS -7 677

 181 475  180 948  180 948Mota Engil SGPS-Em95 -527

 234 928 250 625 250 625Semapa-SGPS-Nom. 15 697

 335 855 356 048 356 048NOS SGPS 20 193

 130 585 126 465 126 465Galp Energia-SGPS SA -4 120

 80 059  59 100  59 100Impresa SGPS - No -20 959

 333 996 360 035 360 035Altri SGPS SA 26 039

 3 528 719 0 3 528 719-97 730 126 628 3 499 821Sub-Total:  

1.3 - Merc regulam de Estado-Membro da UE 

1.3.4 - Ações 

 110 436  115 850  115 850Endesa, S.A.  5 414

 308 663 298 000 298 000Telefonica, S.A. -10 663

 371 525  357 535  357 535Repsol S.A. -13 990

 167 484  178 875  178 875NH Hoteles SA  11 391

 133 288 132 924 132 924BSCH -364

 121 564  120 618  120 618BankInter SA -946

 356 672 351 625 351 625Mapfre -5 047

 288 866 300 120 300 120Acerinox SA 11 254

 115 294 117 810 117 810BBVA SA 2 516

 436 462 476 325 476 325Ferrovial SA 39 863

 222 803  230 360  230 360Sol Melia SA  7 557

 260 706 297 765 297 765Amadeus 37 059

 119 394 118 976 118 976Viscofan SA -419

 237 272 235 494 235 494CaixaBank SA -1 778

 172 053  178 848  178 848Grifols SA  6 795

 284 989 232 500 232 500Tubacex SA -52 489

 120 408 119 950 119 950Catalana Occidente -458

 112 597 120 940 120 940Construcc Aux Ferroc 8 343

 62 800 62 750 62 750JAZZTEL PLC -50

 71 617  62 400  62 400Banco Popular -9 217

A Transportar  7 638 384 0 7 638 384-193 150 256 819 7 574 714
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Discriminação da liquidez do OIC: 

 

 
 
 
Nota 4 – Critérios de valorização dos activos do OIC 
 
Momento de referência da valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis às 

dezassete horas e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo 
número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo 
é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões 
e encargos até ao momento da valorização da carteira. 

b) Todas as operações realizadas no dia serão englobadas para efeitos da composição 
da carteira, excepto as realizadas no mercado Americano, que serão integradas na 
carteira no dia útil seguinte. 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2014 

Banif Ibéria (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

 307 638  371 400  371 400Intl Consolid Airlin  63 762

 243 671 244 440 244 440Atresmedia Corp Medi 769

 120 917  121 275  121 275Banco Sabadell SA  358

 246 400 234 766 234 766Sacyr SA -11 634

 247 609 236 600 236 600Liberbank SA -11 009

5 318 146 05 318 146-118 062195 080 5 241 127Sub-Total:  

Total  8 740 948  321 709 -215 792  8 846 865  0  8 846 865

S aldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Caixa - - - 
Depósitos à ordem 423 931 75 130 096 72 881 999 2 672 028
Descobertos bancários - - - 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - 
Certificados de depósito - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - 

Total 423 931 75 130 096 72 881 999 2 672 028

Contas
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Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
a) Valorização de valores cotados 

- Os valores mobiliários, os instrumentos derivados, as participações em 
organismos de investimento colectivo e os restantes instrumentos cotados 
numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou especializado, serão avaliados ao preço disponível no 
momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados se a sessão 
tiver encerrado antes das dezasseis e trinta hora de Lisboa. Se um activo 
estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o preço a considerar será o 
efectuado na Bolsa ou mercado regulamentado mais representativos para 
esse activo, em termos de maior liquidez, frequência e regularidade de 
transacções; 

b) Valorização de participações em organismos de investimento colectivo não cotados 

- A avaliação dos activos que compõem o Fundo que assumam a forma de 
participações em organismos de investimento colectivo será realizada com 
base no último valor das unidades de participação divulgados no momento da 
valorização através dos valores recolhidos da Bloomberg ou divulgados pela 
entidade gestora, via suporte físico ou informático. 

c) Valorização de valores não cotados 

- Será considerado o valor de oferta de compra firme para a valorização de 
acções e obrigações e instrumentos financeiros derivados não cotados nem 
admitidos à negociação em mercado regulamentado; 

- As acções, obrigações e instrumentos financeiros derivados não cotados, 
nacionais e internacionais, são valorizadas com base em ofertas de compra 
divulgadas por sistemas de informação especializados (Bloomberg ou 
Reuters), corretores ou Bancos de Investimento; 

- Caso não se verifiquem estas ofertas, a valorização será feita pelo consenso 
de vários métodos, dos quais se destacam: 

Para acções: 

- Fluxos de caixa descontados: as estimativas usadas para o cálculo serão os 
valores divulgados nas análises efectuadas por corretoras ou consultoras 
especializadas. No caso de não existir essa informação, o cálculo será feito 
com base nas projecções da equipa de gestão da Entidade Gestora. 

- Múltiplos comparáveis: serão comparadas as empresas que operam no 
mesmo sector de actividade e em mercados com as mesmas características, 
por forma a extrapolar-se o valor da empresa. Os múltiplos com maior 
relevância vão depender do sector de actividade da empresa, e encontrar-se -
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ão no conjunto de múltiplos constituído por Price Earnings Ratio, Price Cash-
Flow, Price Book Value e Enterprise Value/EBITDA. Esta informação tem por 
base análises efectuadas por corretoras ou consultoras especializadas. 

Para obrigações: 

- As obrigações não cotadas são valorizadas através do modelo dos cash-flows 
descontados. Para as obrigações de taxa fixa utiliza-se a yield to maturity 
ajustada para o rating do emitente. Para as obrigações de taxa variável utiliza-
se o discount margin ajustado para o rating do emitente. 

Para instrumentos financeiros derivados: 

- Serão valorizados ao valor médio das ofertas de compra e venda, difundidas 
pelos meios de informação especializados, como sejam a Bloomberg, a 
Reuters, ou outra que não se encontre em relação de domínio ou de grupo 
com a entidade gestora; 

-   Na impossibilidade da aplicação dos critérios valorimétricos definidos na 
alínea anterior, a entidade gestora recorre à aplicação de modelos teóricos 
que considere mais apropriados atendendo às características do activo em 
questão.  

- Os Forwards são valorizados comparando a taxa forward contratada com a 
taxa forward de mercado, calculada com base na taxa de câmbio spot e nas 
taxas de juro implícitas das respectivas moedas, elementos recolhidos do 
Bloomberg. 

- Os activos em processo de admissão à cotação serão valorizados tendo por 
base outros valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma 
entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as condições de fungibilidade 
e liquidez entre as emissões. 

d) A Entidade Gestora de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 
controlo da valorimetria dos activos, poderá não considerar o valor divulgado pelos 
meios de informação especializados, de valores mobiliários que não sejam 
transaccionados com regularidade, por entender que esse valor não sendo 
representativo ou não correspondendo ao presumível valor de realização, tenha um 
impacto representativo no valor da unidade de participação.  

e) O critério adoptado para a valorização dos depósitos bancários, dos certificados de 
depósito e do papel comercial será a valorização com base no reconhecimento 
diário do juro inerente à operação. 

f) No caso dos Bilhetes de Tesouro, serão valorizados pela mesma metodologia que os 
restantes títulos de dívida. 

g) As divisas expressas em moeda diferente do Euro serão valorizados tendo como 
base a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central Europeu. 
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Nota 5 – Resultados do OIC (Proveitos e Custos) 
 
Os quadros que se apresentam de seguida demonstram os proveitos e custos do OIC, 
decorrentes das posições detidas nos mercados a contado e a prazo, bem como as 
comissões de gestão e de depósito suportadas: 
 

Componentes do Resultado do Fundo – Proveitos 
 

 
 
  

+ va lias 
potencia is

+ va lias 
efect ivas

S oma
Juros 

vencidos
Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções e Direitos 2 626 518 2 190 299 4 816 817 230 971 230 971
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos 6 305 116 6 421
Cambiais

OPERAÇÕES A PRAZO(1)

Cambiais
Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 7 636 233 7 636 233
Opções

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

(1) Inclui eventuais remunerações de margens

Ganhos de Capita l
Ganhos com caracter 

de juro  
Rendimento 
de T ítulos

S omaNatureza
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Componentes do Resultado do Fundo – Custos 
 

 
 
  

Menos 
valias 

potencia is

Menos 
va lias 

efect ivas
S oma

Juros 
vencidos e 
Comissões

Juros 
decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções e Direitos 2 706 334 2 299 587 5 005 921
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos 2 097 2 097
Cambiais

OPERAÇÕES A PRAZO
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 7 757 993 7 757 993
Opções

COMISSÕES
De Gestão 133 900 133 900
De Depósito 10 712 10 712
Da Carteira de Títulos 178 117 178 117
De Supervisão 1 806 1 806
De OpExtrapatrimoniais 79 192 79 192
Outras Comissões 701 701

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

Perdas de Capita l Juros e Comissões S uportados

S oma
Natureza
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Nota 7 – Provisões 

 
Durante o exercício as provisões registaram as seguintes variações: 
 

 
 
De acordo com alterações introduzidas no 1º semestre de 2013 ao Regulamento da 
CMVM nº 16/2003, o montante de imposto incidente sobre o saldo positivo entre as 
mais e menos valias potenciais deve ser reconhecido como provisão.  
 
Desta forma, os saldos apresentados nas rubricas de Provisões do exercício para 
riscos e encargos e Reposição e anulação de provisões, reflectem os valores de imposto 
de acordo com este novo normativo.  
 
 
Nota 9 – Impostos 
 
Discriminação dos impostos suportados pelo OIC durante o exercício: 
 

 
 
 
 

S a ldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Provisões para encargos
Para Impostos a pagar - valias potenciais 45 167 193 285 215 541 22 911
Outros encargos - 

Total 45 167 193 285 215 541 22 911

Contas

Pagos em Portugal
   Imposto sobre o rendimento
          Mais valias - 
          Dividendos 28 702
          Juros 1 798
          Outros Rendim Capital
   Imposto Indirectos - 
          IVA - 
          Imposto de Selo 4 850

Pagos no estrangeiro
          Dividendos 26 415

TOTAL 61 765

Valor
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Nota 13 – Exposição ao risco de cotações 
 
O quadro que se apresenta de seguida demonstra o valor da carteira de acções do 
Fundo, as operações extra-patrimoniais realizadas, bem como a posição de risco não 
coberta à data de 31 de Dezembro de 2014: 
 

 
 
 

Nota 14 – Exposição Global a Instrumentos Financeiros Derivados do OIC 
 
De acordo com o perfil de risco e estratégia de investimento seguida pelo Fundo, foi 
convencionada a abordagem baseada nos compromissos, como metodologia a utilizar 
para o cálculo da exposição global a instrumentos financeiros derivados. Este cálculo é 
realizado diariamente no sistema de gestão das carteiras, correspondendo ao 
somatório, em valor absoluto das posições equivalentes nos activos subjacentes 
relativamente a cada instrumento financeiro derivado para o qual não existam 
mecanismos de compensação e de cobertura do risco, incluindo acordos de recompra 
ou empréstimo de valores mobiliários, ou líquidas caso existam mecanismos de 
compensação e de cobertura do risco existentes. 
 
O valor das posições equivalentes nos activos subjacentes é medido pelo valor 
nocional, ajustado de acordo com a natureza de cada instrumento, nomeadamente: 
nos contratos de futuros, o preço de referência e nos contratos de forwards e swaps, 
o respectivo valor nocional. 
 
A 31 Dezembro de 2014, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros derivados 
negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição global aos 
mesmos, ascendia a € € 5 889 231 o que representa 49,65% do VLGF. 
 
  

Pos Compradas Pos Vendidas Pos Compradas Pos Vendidas
Acções e Futuros 8 846 865 1 504 780 (4 384 451) 5 967 194

Acções e 
va lores 

S imilares

Montante    
(€)

Extra - Patrimonia is
S ALDOFuturos Opções
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Nota 15 – Custos imputados ao OIC 
 
Os custos imputados ao OIC, discriminam-se da seguinte forma: 
 

 
 
 
Nota 17 – Outras informações 

 
Dando cumprimento ao disposto do nº 5 do artigo 127.º do Regime Jurídico dos 
Organismos de Investimento Colectivo, informa-se que: 
 
a) em Maio de 2014 o Fundo ressarciu os participantes que efectuaram subscrições, no 
montante de € 55,66 Euros, como consequência de um erro ocorrido na valorização do 
dia 5 de Maio. 
 
b) em Junho de 2014, a Sociedade Gestora efectuou um pagamento de carácter 
compensatório ao Fundo, no valor de € 2,08, resultante da correcção do erro de 
valorização verificado entre o dia 12 e 16 de Junho. 
 
Mais se informa que foram efectuados todos os procedimentos referidos no art. 37º do 
Regulamento nº5/2013 da CMVM. 
 
 
TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS    BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 

VALOR % VLGF (*)

      Comissões de Gestão Fixa 133 900 1.25

      Comissões de Depósito 10 712 0.10

      Taxa de Supervisão 1 806 0.02

      Custos de Auditoria 2 091 0.02

      Outros Custos Correntes - - 

148 509

1.39

    (*) Média relativa ao período de referência

CUS T OS

      TOTAL

      TAXA DE ENCARGOS CORRENTES
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