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RELATÓRIO DE GESTÃO  
31 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 

BANIF INVESTIMENTO DEFENSIVO 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível  

 
 
O Banif Investimento Defensivo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, 
adiante designado por Banif Investimento Defensivo, Fundo ou OIC, é um Fundo que 
investe com base numa criteriosa selecção de activos, não estando limitado à natureza 
dos mesmos, sendo-lhe vedado o investimento directo em acções ordinárias ou OIC de 
acções, 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 19 de Dezembro de 2014 e iniciou a sua actividade 
em 29 de Dezembro de 2014. 
 
 
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.  
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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), respectivamente. 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%).  
 
 
II – ACTIVIDADE DO FUNDO 
 
Política de investimento do OIC e Evolução da Composição da Carteira 
 
O Banif Investimento Defensivo investe numa diversidade de activos, não estando 
limitado à natureza dos mesmos. 
 
Dado que o Fundo iniciou actividade no final do ano, a 31 de Dezembro de 2014, o 
montante subscrito encontrava-se todo investido em disponibilidades.  
 
Valorização dos activos do OIC 
 
A 31 Dezembro de 2014 o Fundo não detinha títulos em carteira. 
 
Evolução da actividade do OIC - Informação Financeira e Performance 
 
O Fundo iniciou a actividade no dia 29 Dezembro de 2014, tendo os proveitos e custos 
ascendido a € 4 e € 139, respectivamente, os quais dizem respeito a juros de depósito e 
a comissões suportadas.  
 
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 exercício: 
 

 

Exercício
2014

Volume sob gestão 499 865

Nº UP’s 100 000

Valor das UP’s (EUR) 4.9987

Subscrições (totais) 500 000

Resgates (totais) - 
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O Banif Investimento Defensivo 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. 
 
 
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 deverá ser um cenário 
favorável aos activos de risco. 
 
 
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. 
 
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.  
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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 INVESTIMENTO DEFENSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível
                (valores em  euros) Data: 31- 12- 2014

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2014 2013 CÓDIGO DESIGNAÇÃO P eríodos

Bruto + - L íquido L íquido 2014 2013

OUTROS ATIVOS CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 500 000
33 Ativos Intangíveis das SIM

TOT A L D E OU TR OS A C T IV OS D A S SIM - - - - - 62 Variações Patrimoniais

CARTEIRA DE T ÍTULOS 64 Resultados Transitados
21 Obrigações - 
22 Acções - 65 Resultados Distribuidos
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação - 
25 Direitos 66 Resultados Líquidos do Exercício (135) - 
26 Outros instrumentos de dívida T OTA L D O C A PITA L D O OIC 499 865 - 

TOT A L D A  C A R TEIR A  D E T Í T U LOS - - - - - 

OUTROS ACT IVOS 48 P RO VISÕ ES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 481 Provisões para Encargos

T OTA L D E OU T R OS A C TIV OS - - - - - TOT A L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S - - 

TERCEIRO S TERCEIRO S
411+…+418 Contas de Devedores - 421 Resgates a Pagar a Participantes

424 Estado e Outros Entes Públicos
TOT A L D OS V A LOR ES A  R EC EB ER - - - 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

423 Comissões a Pagar 138
DISP ONIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores

11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos
12 Depósitos à ordem 500 000 500 000 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 46 Acionistas
14 Certificados de depósito T OTA L D OS V A LOR ES A  PA GA R 138 - 
18 Outros meios monetários

T OTA L D A S D ISPON IB ILID A D ES 500 000 500 000 - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de custos
51 Acréscimos de Proveitos 3 3 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 - 

TOT A L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . A C T IV OS 3 3 - T OTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF .  PA SSIV OS - - 

TOTAL  DO  ACTIVO 500 003 -  -  500 003 -  TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 500 003 -  

Total  do Número de Unidades de P art i c ipação em Ci rculação 100 000 - Valor Uni tário da Unidade de P art i c ipação 4. 9987 - 

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

O TÉC NIC O OFIC IAL  DE C ONTAS BANIF G ESTÃO DE AC TIVOS  S . G . F. I . M . ,  S . A.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  DO BANIF INVESTIMENTO DEFENSIVO - 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 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+814+817+818 De Operações Correntes 4

819 De Operações Extrapatrimoniais

COMISSÕES E TAXAS
722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 138 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
729 De Operações Extrapatrimoniais 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos

829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos
731+…+738 Outras, em Operações Correntes GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos
831+838 Outras Operações Correntes

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais

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

1

7412 + 7422 Impostos Indirectos REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 4 - 
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 139 - 

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 882 Ganhos Extraordinários

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

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) - - 

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) - - 66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) 135 - 
T OT AL 139 - 0 139 - 

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos - F-E Resultados Eventuais - 
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais - B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos (134)

B-A Resultados Correntes (135) B+D+F-A-C-E+7411/8+7421/8 Resultado Líquido do Período (135)

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 INVESTIMENTO DEFENSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível
(valores em  euros) Data: 31- 12- 2014

DIREIT OS  S OBRE T ERCEIROS RES PONS ABIL IDADES  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 935 Futuros

TOTAL - - TOTAL - - 

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
948 Operações CDS 948 Operações CDS

TOTAL - - TOTAL - - 

T OT AL DOS  DIREIT OS - - T OT AL DAS  RES PONS ABILIDADES - - 

99 Contas de Contrapart ida - - 99 Contas de Contrapartida - - 

O 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 ANUAL

BANIF INVESTIMENTO DEFENSIVO - Fundo  de  Investimento  Mo biliário  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 500 000
Subscrição de ações - categoria especial
Outras operações com acionistas
Comissão de subscrição
Comissão de resgate

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação
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 500 000 - 

O P ERAÇÕ ES DA CARTEIRA DE TÍTULO S
E O UTRO S ACTIVO S
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira
Reembolso de títulos e outros ativosda carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimento de títulos e outros ativos da carteira
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
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
Comissões de corretagem
Outras taxas e comissões
Outros pagamentos relacionados com a carteira
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Fluxo das operações  da cartei ra de t í tulos - - 
e outros  act i vos

OP ERAÇÕES A  P RAZO E DE DIV ISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações
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
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões pagas
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas

Fluxo das  operações a prazo e de d i v i sas - - 
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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
Juros de certificados de depósito
Comissões em operações de empréstimo de títulos
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros recebimentos correntes

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão
Comissão de depósito
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas
Taxa de Supervisão
Auditoria
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros pagamentos correntes

Fluxo das  operações  de gestão corrente - - 

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) 500 000 - 

Efei to das  Di fereças  de Cambio - - 

Di sponib i l idades  no iníc io do período… (B) - - 

Di sponib i l i dades  no fim do período… (C) =  (B) +-  (A) 500 000 - 

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 INVESTIMENTO DEFENSIVO 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível 

 
 
Nota Introdutória 
 
O Banif Investimento Defensivo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, 
adiante designado por Banif Investimento Defensivo, Fundo ou OIC, é um Fundo que 
investe com base numa criteriosa selecção de activos, não estando limitado à natureza 
dos mesmos, 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 19 de Dezembro de 2014 por tempo indeterminado 
e iniciou a sua actividade em 29 de Dezembro de 2014. 
 
 
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. 
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(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 0.60% 
(taxa nominal). Esta comissão é calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, 
antes de comissões e taxa 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. 
 
 
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: 
 

 
 

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

Valor base - 500 000 - - - - 500 000

Diferença p/ Valor Base - - - - - - - 

Resultados distribuídos - - - - - - 

Resultados acumulados - - - - - - - 

Resultados do período - - - - - (135) (135)

S O M A - 500 000 - - - (135) 499 865

Nº de unidades participação - 100 000 - 100 000

Valor unidade participação - 5.0000 - 4.9987
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A 31 de Dezembro de 2014 a divisão dos participantes do fundo era a seguinte: 
 

 
 

O OIC apresenta: 
 

 
 

  

Nº

UPs ≥ 25% 1

10% ≤ Ups < 25%

5% ≤ Ups < 10% 

2% ≤ Ups < 5%

0,5% ≤ Ups < 2%
Ups < 0,5%

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

2014

Dez 499 865 4.9987 100 000
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Nota 2 – Transacções de Valores Mobiliários, Subscrições e Resgates 
 
O Fundo iniciou actividade no final do ano, não tendo ocorrido nenhuma transação de 
valores mobiliários. 
 
Durante o exercício o valor das subscrições, dos resgates e respectivas comissões 
cobradas ascenderam a: 
 

 
 
 
Nota 3 – Inventário da carteira de títulos 
 
Conforme já referido a 31 Dezembro de 2014, o Fundo apenas apresenta valores em 
disponibilidades: 
 

 
 
 
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. 

Valor 

Subscrições 500 000

Resgates - 

Comissão Cobrada

S aldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Caixa - - - 
Depósitos à ordem - 500 000 - 500 000
Descobertos bancários - - - 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - 
Certificados de depósito - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - 

Total - 500 000 - 500 000

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 
preço praticado no mercado onde os mesmos são normalmente 
transacionados pela Entidade Gestora. 
 

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 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 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: 
- Os Swaps de Taxa de Juro são valorizados a partir de uma taxa 

interpolada, calculada com base nas taxas recolhidas do Bloomberg. 
- 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 
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- 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) O critério adoptado para a valorização dos depósitos bancários será a valorização 
com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação.  

 
e) O critério adoptado para a valorização dos certificados de depósito e do papel 

comercial, sem instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem 
menos de 90 dias do prazo de vencimento, será o modelo do custo amortizado, 
desde que: 
- possuam um perfil de risco, incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, 

reduzido; 
- a detenção até à maturidade seja provável ou, caso esta situação não se 

verifique, seja possível em qualquer momento que os mesmos sejam vendidos e 
liquidados pelo seu justo valor; 

- Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo 
amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%. 

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. 

 
 
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 
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+ va lias 
potencia is

+ valias 
efect ivas

S oma
Juros 

vencidos
Juros 

decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções e Direitos

Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos - 4 4
Cambiais

OPERAÇÕES A PRAZO(1)
Cambiais

Forwards

Swaps

Futuros

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

CDS

Cotações
Futuros 

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

Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos

Cambiais

OPERAÇÕES A PRAZO
Cambiais

Forwards

Futuros

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 

Opções

CDS

COMISSÕES
De Gestão 33 33
De Depósito 5 5
Da Carteira de Títulos

De Supervisão 100 100
De OpExtrapatrimoniais

Outras Comissões

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 9 – Impostos 
 
Discriminação dos impostos suportados pelo OIC durante o exercício: 
 

 
 
 
Nota 15 – Custos imputados ao OIC 
 
Os custos imputados ao OIC, discriminam-se da seguinte forma: 
 

 
 

Nota 17 – Outras informações 
 

Não se verificou qualquer pagamento ao Fundo e a participantes de carácter 
compensatório, decorrente da aplicação do disposto no nº 5 do artigo 127.º do Regime 
Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo  
 
 
TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS    BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 

   Imposto sobre o rendimento
          Mais valias - 
          Dividendos - 
          Juros 1
          Outros Rendim Capital - 
   Imposto Indirectos
          IVA - 
          Imposto de Selo - 

TOTAL 1

Valor

VALOR % VLGF (*)

      Comissão de Gestão Fixa 33 0.01

      Comissões de Depósito 5 - 

      Taxa de Supervisão 100 0.02

      Custos de Auditoria - - 

      Outros Custos correntes - - 

138

0.03

    (*) Média relativa ao período de referência

CUS T OS

      TOTAL

      TAXA ENCARGOS CORRENTES
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