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COMUNICADO

Activo Líquido do Grupo Banif cresce 24,7%
Resultados Líquidos Consolidados ascendem a
20 milhões de euros

O Resultado Líquido do Grupo cifrou-se em 20 milhões de euros, em 2001, o que
representa um crescimento de 18,2% relativamente aos resultados alcançados em 2000.
O Activo Líquido do Grupo Banif apresentou um crescimento de 24, 7% passando de
4.581 milhões de euros em 2000 para cerca de 5.711 milhões de euros no final do
exercício em análise. Por seu lado o Crédito Concedido ascendeu a 3.856 milhões de
euros, contra os cerca de 3.249 milhões de euros em 2000, o que representa um acréscimo
de 18,7%.
Por outro lado, no que concerne aos Recursos Totais de Clientes, estes apresentaram um
crescimento de 11,2%, ascendendo a 3.864 milhões de euros em 2001, que compara com
os 3.476 milhões de euros alcançados no exercício anterior.

A Margem Financeira apresentou também uma evolução positiva, cifrando-se em 130
milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,9% relativamente aos 110
milhões de euros de 2000.
O Grupo Banif prosseguiu durante o exercício de 2001 o percurso de expansão e
diversificação de actividades que tem vindo a caracterizar a sua actuação. Assim, a rede
de distribuição do Grupo ascendia já, no final de 2001, a 338 pontos de venda, incluindo
55 estabelecimentos do Banco Comercial dos Açores.
O desenvolvimento da actividade comercial intensificou-se durante o ano em apreço,
tendo, designadamente, sido criado e dinamizado um conjunto de Canais Agenciados que
integra as redes de Promotores Assurfinance, Promotores Comerciais e Promotores
Imobiliários, através dos quais foi possível incrementar a capilaridade da rede comercial
do Banco, com resultados muito positivos em termos de negócio.
De referir o lançamento no 3º trimestre de 2001 do Banif@st, projecto de banca
electrónica do Banif, que contempla o acesso remoto (Telefone, WAP e Internet) ao
Banco, para Particulares e Empresas. Paralelamente, o Grupo Banif lançou o seu Portal
na Internet, com o endereço www.grupobanif.pt.
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