COMUNICADO
O Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (“BANIF”) informa que não estão
reunidas as condições necessárias para que o relatório de gestão, as contas anuais, a
certificação legal de contas e demais documentos de prestação de contas referentes ao
exercício de 2015 possam ser divulgados ao mercado dentro do prazo referido no artigo
245.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários.
Os

documentos

de

prestação

de

contas

referentes

ao

exercício

de

2015

têm

necessariamente de refletir o impacto da medida de resolução aplicada pelo Banco de
Portugal ao BANIF, no dia 20 de dezembro de 2015, às 23.30h. Designadamente, para que
as contas possam representar uma expressão fiel e verdadeira da situação financeira do
BANIF, na sua elaboração têm de ser tidas em consideração, de forma completa e
rigorosa, todas as deliberações e determinações do Banco de Portugal adotadas em
Dezembro de 2015, bem como as subsequentes deliberações de ajustamento e outros
esclarecimentos necessários que incidam sobre o perímetro de ativos, passivos, elementos
extrapatrimoniais e ativos sob gestão que permaneceram no BANIF (por oposição ao que
foi transferido à Oitante, S.A. e ao Banco Santander Totta, S.A.) após a aplicação da
medida de resolução que lhe foi aplicada.
Não obstante os esforços desenvolvidos pelo Conselho de Administração, pela Comissão de
Fiscalização e pelos auditores do BANIF, face à complexidade e excecionalidade da medida
aplicada ao BANIF (que, destacamos, determina a coexistência de três perímetros
distintos), os trabalhos de validação da conformidade das contas com os termos da medida
de resolução não estão concluídos, encontrando-se em curso um processo contínuo de
articulação com o Banco de Portugal tendo em vista uma cristalização do perímetro do
BANIF que permita concluir a preparação dos documentos de prestação de contas.
Assim, na presente data, o BANIF não está em condições de antecipar com um grau de
segurança fiável a data em que serão divulgados os documentos de prestação de contas
relativos ao exercício de 2015, sendo certo que tudo será feito para que ocorra no mais
breve prazo possível.
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