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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Caros accionistas,

No ano de 2013 o Banco deu continuidade ao processo de registo especial da actividade
bancária. O incremento das exigências dos reguladores nacionais e internacionais, as quais
decorreram do contexto económico gerado pela crise financeira iniciada em 2008,
introduziram níveis de dificuldade adicional aos bancos que pretendiam criar condições para
iniciar actividade, e continuaram a afectar, a par de outros aspectos, o processo de registo
especial do Banco.

Consequência da nossa determinação, e com o empenhamento de todos quantos apoiaram o
Banco desde a sua constituição, obteve-se em 24 de Fevereiro de 2014 o registo especial, o
qual nos permitirá iniciar a actividade bancária no 2º semestre de 2014.

O momento actual é vivido com particular satisfação, mas simultaneamente com a convicção
das dificuldades que o Banco ainda terá de enfrentar até ao momento do efectivo início da
actividade bancária.

Para fazer face a estes novos desafios o Banco continuará o seu processo de estruturação e de
investimento, tendo como objectivo proporcionar aos seus clientes, accionistas e demais
stakeholders os níveis de excelência que estes merecem.

Mário Palhares
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I.

ÓRGÃOS SOCIAIS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mário Abílio Pinheiro Rodrigues Moreira Palhares

(Presidente)

Carlos Manuel Carvalho Rodrigues

(Vice-Presidente)

José Teodoro Garcia Boyol

(Vogal)

Sandro da Cunha Pereira Africano

(Vogal)

António Miguel Maurício Rola Costa

(Vogal)

(nomeado por deliberação da Assembleia Geral de 10 de Dezembro de 2013)

CONSELHO FISCAL
José Pedro de Morais Júnior

(Presidente)

Carlos Alberto Garcia Poço

(Vogal)

Pedro Manuel Travassos de Carvalho

(Vogal)

(nomeado por deliberação da Assembleia Geral de 10 de Dezembro de 2013)

Rui António da Cruz

(Vogal Suplente)

(nomeado por deliberação da Assembleia Geral de 10 de Dezembro de 2013)

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
VELOSA, SILVA, MARQUES e TRABULO – SROC

(ROC)

(Representada por José Manuel Varandas Marques)

Paulo Manuel Carvalho da Silva

(ROC Suplente)

ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Manuel Teixeira Osório de Castro

(Presidente)

Eduardo Verde Pinho

(Secretário)

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
Eduardo Rui Duarte Moreira Paulino

(Efectivo)

Gonçalo Fleming Novais e Silva de Freitas

(Suplente)

Relatório e Contas 2013

Página 5 de 78

II.

ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO

O ano de 2013 ficou marcado por sinais sustentados de recuperação da actividade económica
global, com particular destaque nas principais economias desenvolvidas.

A ECONOMIA NORTE-AMERICANA
A economia dos Estados Unidos da América registou nos primeiros seis meses um
desempenho débil na sua actividade, sobretudo com efeitos na procura interna em
consequência de um significativo aperto da política orçamental. Todavia, o segundo semestre
revelou um comportamento mais dinâmico atentas as melhorias nas economias familiares e
dos balanços das empresas, a recuperação no mercado de trabalho, a subida dos preços das
habitações e o bom desempenho do mercado accionista. O consumo privado e o investimento
aumentaram significativamente.
Em termos de dados macroeconómicos, a recuperação da actividade da economia norteamericana reflectiu-se na melhoria do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego a
recuar para de 8.1% para 6.7% da população activa. O défice público americano registou um
recuo de 9,3% para 6,5% do PIB, reflectindo a contenção nos gastos públicos e a recuperação
da actividade. No agregado, a economia norte-americana registou, neste ano, um crescimento
de 1,9%.

A ECONOMIA DA ZONA EURO
O bom desempenho das economias desenvolvidas revelou-se, igualmente, por uma
recuperação da actividade na Europa.
Apesar da ocorrência de alguns factores adversos, com especial relevância para a instabilidade
política em Itália e a crise financeira de Chipre, o ano de 2013 foi marcado por uma
estabilização das condições financeiras e económicas da Zona Euro. A decisão política de se
avançar no sentido da consolidação a união bancária e a maior estabilidade das condições dos
mercados financeiros resultou num forte recuo dos riscos sistémicos associados à crise da
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dívida soberana, bem como numa melhoria progressiva das perspectivas de crescimento da
actividade.

No conjunto do ano, o PIB da Zona Euro registou ainda uma contracção nada negligenciável de
0.5%, explicada pelo recuo significativo da actividade nos primeiros três meses do ano. Porém,
a partir do segundo trimestre começou a vincar-se um crescimento positivo e uma
recuperação da actividade, que foi ganhando vigor até ao final do ano. O PIB registou um
crescimento de 0.5% no último trimestre do ano, porém a taxa de desemprego manteve-se
ainda em níveis muito elevados (12.1% da população activa). A inflação anual diminuiu dos
2,5% registados em 2012, para 1,4% em 2013. Em resposta, o Banco Central Europeu reduziu a
principal taxa de juro de referência em 25 pontos base, de 0,75% para 0,5%, e em Novembro,
face a uma nova expressiva desaceleração dos preços (com a taxa de inflação homóloga a
descer para 0,7%), o BCE levou a cabo uma nova redução de 25 pontos base naquela taxa, para
um mínimo de 0,25%.

A ECONOMIA PORTUGUESA
Em Portugal, o desempenho favorável das exportações e uma tendência de estabilização na
procura interna traduziram-se numa recuperação da actividade com início a partir do Abril de
2013. O PIB registou uma queda anual de 1,4% em 2013 de acordo com os dados estatísticos
então divulgados, mas com variações trimestrais positivas – consistentes e sistemáticas - a
partir do segundo trimestre. É de destacar, em especial, o regresso a crescimentos homólogos
no quarto trimestre, de 1,7%, após 11 trimestres de contracção). Esta evolução intra-anual da
actividade económica coincidiu com uma melhoria gradual dos indicadores de confiança das
famílias e empresas, com o Indicador de Sentimento Económico da Comissão Europeia a
aproximar-se da respectiva média de longo prazo.
No conjunto do ano, o consumo privado e a formação bruta de capital fixo registaram quedas
em termos reais (-1,7% e -7,3%, respectivamente), ainda que significativamente menores do
que no ano de 2012, e em recuperação na parte final do ano.
À evolução anual do consumo privado correspondeu um aumento da capacidade líquida de
financiamento das famílias, para um valor próximo de 7,5% do PIB, sustentado numa subida da
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respectiva taxa de poupança, para um valor próximo de 13,5% do rendimento disponível. Por
sua vez, as empresas voltaram a reduzir as respectivas necessidades líquidas de financiamento,
para um valor inferior a 2% do PIB, para o que terá contribuído uma nova redução do
investimento.
Neste contexto, a economia registou uma perda de cerca de 120 mil empregos no conjunto do
ano, sustentando a manutenção de uma taxa de desemprego elevada (16,3% da população
activa, em termos médios anuais, após 15,7% em 2012). A evolução do mercado de trabalho
acompanhou, no entanto, o perfil intra-anual da actividade económica. A taxa de desemprego
recuou de 17,7% para 15,3% da população activa entre o primeiro e o quarto trimestre de
2013, com esta descida suportada pela criação de perto de 130 mil empregos nos últimos três
trimestres do ano, bem como por uma redução da população activa (associada, em grande
parte, a um elevado fluxo de emigração).
As exportações registaram um crescimento real de 6,1% em 2013, com contributos positivos
das mercadorias e dos serviços, destacando-se o aumento da capacidade produtiva e
exportadora de combustíveis e a forte procura externa dirigida ao sector do turismo. Em
conjunto com o aumento da poupança interna, este resultado contribuiu para a obtenção de
um excedente de 2,6% do PIB no saldo conjunto das balanças corrente e de capital. A
recuperação da actividade e as medidas de consolidação orçamental contribuíram para uma
redução do défice das Administrações Públicas para um valor em torno de 4.5%, abaixo da
meta de 5.5% do PIB.
Portugal regressou aos mercados de capitais com uma operação de troca de dívida em
Dezembro (de EUR 6.6 mil milhões), a que se seguiram, no início de 2014, emissões sindicadas
a 5 e 10 anos, num montante global de EUR 6.25 mil milhões.
Após um máximo de 7,5% em Julho, a yield das OT’s a 10 anos fechou o ano em 6,13%,
prolongando a tendência de descida no início de 2014, para valores inferiores a 5%. O PSI-20
valorizou-se cerca de 16% em 2013.
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III. CONTEXTO DO SECTOR BANCÁRIO PORTUGUÊS
O sector bancário português, o qual é constituído no essencial por 5 grandes grupos bancários
e oferece um extenso conjunto de serviços e produtos financeiros para empresas, investidores
institucionais e particulares, assim como por um conjunto de vários bancos de mais pequena
dimensão, alguns deles especializados em produtos ou serviços tipo, atravessou com mérito o
período difícil por que passou a economia portuguesa.
Assim, no primeiro semestre de 2013, concluiu em grande medida o processo de ajustamento
a que lhe foi imposto no âmbito do programa de assistência económica e financeira a que
Portugal tem estado sujeito.
A redução do rácio crédito/depósitos ocorrida até ao final de 2012 (quando se situava já em
127,5%) levou a que o mesmo deixasse de ser obrigatório, embora os bancos devam manterse em redor desses níveis. Isso permitiu flexibilizar a política de captação de recursos, o que,
num contexto de pressão sobre a margem financeira, se reflectiu numa descida ligeira das
taxas de juro praticadas.
No final do primeiro semestre, todos os bancos tinham rácios de capital core Tier I acima dos
10% exigidos, enquanto BCP, BPI e CGD concluíam as negociações com a Direcção Geral do
Comércio da União Europeia para definir as medidas correctivas necessárias em contrapartida
ao acesso ao fundo público de recapitalização.
A necessidade que alguns grupos bancários tiveram de se socorrer de fundos públicos, ao
abrigo de programas de obrigações subordinadas de conversão contingente (vulgarmente
conhecidas por CoCos), no quadro do programa de capitalização imposto pela EBA, a
Autoridade Bancária Europeia, determinou e condicionou (no ano de 2013 e estima-se que no
corrente ano), em muito a actuação dos bancos no mercado português, dado que a atenção
desses grupos bancários foi – em grande medida - vocacionada para o reembolso dos fundos
públicos.
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IV. CONTEXTO BNI EUROPA
ACTIVIDADE
O BNI Europa iniciou o ano de 2013 com expectativas de obtenção no curto prazo do registo
especial do Banco de Portugal, na sequência das vistorias efectuadas pela Supervisão no final
de 2012. Todavia, as expectativas não se materializaram e questões relacionadas com a
composição accionista do BNI Europa levaram a um atraso significativo em todo o processo de
registo especial, o qual apenas no final do ano denotou sinais positivos.

Ao longo de 2013 o Banco foi-se dotando dos meios necessários para a sua abertura,
nomeadamente através de realização das tarefas de preparação e adequação da sua estrutura
orgânica e funcional. Este objectivo determinou e orientou todo o conjunto de actividades que
foram desenvolvidas durante todo o ano de 2013, sendo de destacar as seguintes:


Continuidade do desenvolvimento, implementação e testes do sistema aplicacional;



Aquisição e implementação do software de prevenção e combate ao branqueamento
de capitais;



Continuidade da preparação dos manuais de procedimentos e outros normativos
internos relevantes, a par da implementação da intranet documental;



Consolidação dos sistemas de suporte informático;



Participação dos quadros do Banco em diversas acções de formação, quer em matérias
de técnica bancária, como de branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo e de competências relacionais; e



Implementação de comissões transversais a toda a estrutura do Banco, com o
objectivo de assegurar uma adequada resposta do Banco à realidade do seu início de
actividade, nomeadamente, quanto a meios de pagamento (adesão ao Target2, SICOI
e SEPA) e CMVM (preparação do dossier de registo).
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E HUMANA
A estrutura orgânica do BNI Europa é a apresentada no quadro seguinte, sendo de destacar o
facto de ainda não se encontrarem implementados os Comités e a Comissão Executiva, os
quais assim que o Banco inicie a sua actividade serão operacionalizados de imediato. As áreas
de contabilidade e Legal e jurídica encontram-se a ser asseguradas por entidades externas ao
Banco em regime de prestação de serviço.

O quadro de recursos humanos do Banco correspondia a 14 colaboradores em 31 de
Dezembro de 2013 (10 em 31 de Dezembro de 2012), com as seguintes categorias
profissionais:
2013

2012



Administração executiva

1

1



Responsáveis por áreas de negócio e suporte

4

2



Responsáveis de áreas de controlo (*)

3

3



Técnicos

5

4



Secretariado

1

-

(*) Auditoria, Compliance e Controlo de Riscos
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Desde 2012 que a actividade do Banco tem sido essencialmente dedicada à preparação da sua
operacionalização, tendo-se para o efeito efectuado um conjunto de despesas de investimento
e de instalação. Acompanhando o investimento em meios físicos e materiais, o Banco dotou-se
igualmente de recursos humanos, assim como procedeu à contratualização de prestações de
serviços essenciais ao seu desenvolvimento e implementação.
2013
Euros

2012
Euros

Variação
Absoluta

Variação
%

Activo Líquido total

22.055.230

24.685.100

(2.629.870)

-10,7%

Volume de Negócios

INDICADORES DE BALANÇO

-

-

-

n.a

Crédito a clientes

-

-

-

n.a

Recursos de clientes

-

-

-

n.a

Operações extrapatrimoniais

-

-

-

n.a

-

-

-

n.a

2.439.489

1.897.170

542.319

28,6%

550.082

555.328

(5.246)

-0,9%

-

-

-

n.a

1.889.407

1.341.842

547.565

40,8%

Liquidez

18.398.338

21.574.995

(3.176.657)

-14,7%

Situação Líquida

21.557.804

23.900.538

(2.342.734)

-9,8%

Capital social

25.000.000

25.000.000

-

0,0%

Resultados transitados

(1.099.462)

407.974

(1.507.435)

-369,5%

Resultado líquido do exercício

(2.342.735)

(1.507.436)

(835.299)

55,4%

112.979

179.984

(67.005)

-37,2%

420.446

41.784

378.662

906,2%

(2.510)

(622)

(1.888)

303,6%

(434)

46

(480)

-1044,8%

Outros resultados

(304.523)

138.776

(443.299)

-319,4%

Custos de Estrutura

Número de clientes
Investimento
Activos tangíveis em uso
Activos intangíveis em uso
Activos intangíveis em curso

INDICADORES DE RESULTADOS
Produto Bancário
Margem financeira
Comissões
Ganhos e perdas em Operações financeiras

(2.426.257)

(1.644.488)

(781.769)

47,5%

Custos com Pessoal

(1.147.020)

(544.742)

(602.278)

110,6%

Outros custos operacionais

(1.176.609)

(988.670)

(187.938)

19,0%

(102.628)

(111.075)

8.447

-7,6%

13,5

5,5

8

145,5%

Amortizações
Número médio de colaboradores
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OUTRAS INFORMAÇÕES
No decurso do ano de 2013 destacam-se ainda os seguintes eventos decorrentes da
actividade:
 Alteração da composição do Conselho de Administração por renúncia às funções por
parte do administrador residente Daniel Borges Salgado Carvalho dos Santos, e sua
respectiva substituição;
 Alterações ao nível da composição do Conselho Fiscal motivadas por renúncias de alguns
dos seus membros, e respectivas substituições;
 Na acção laboral de despedimento colectivo após o julgamento em primeira instância,
cuja decisão judicial foi favorável ao Banco, foi interposto recurso pelos excolaboradores para o Tribunal da Relação do Porto, onde a decisão voltou a ser
favorável ao banco. A decisão transitou em julgado e o processo está findo; e
 Contratação de uma solução de front-office para a sala de mercados. A qual veio a ser
cancelada com efeitos a 31 de Dezembro de 2013, face à inexistência por parte do
Banco de Portugal do registo especial do Banco.
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V.

GESTAO DO RISCO E CONTROLO INTERNO

O Conselho de Administração do Banco é responsável por definir, implementar e rever
periodicamente o sistema de controlo interno, no sentido de assegurar que este é adequado
quanto à natureza, dimensão e complexidade da sua actividade, e se encontra devidamente
alinhado com o perfil de risco do banco, tendo por objectivos salvaguardar:
 a continuidade do negócio através de uma eficiente afectação de recursos e execução
das operações, da efectiva monitorização e controlo dos riscos, da prudente avaliação
de activos e responsabilidades, e da segurança e controlo de acessos nos sistemas de
informação e comunicação;
 a existência de informação contabilística e de gestão, de natureza financeira e não
financeira, completa, fiável e tempestiva, que suporte a tomada de decisão e os
processos de controlo;
 o cumprimento das disposições legais, das directrizes internas e das regras
deontológicas e de conduta no relacionamento com os clientes, as contrapartes das
operações, os accionistas e os supervisores/reguladores.

As funções relevantes do sistema de controlo interno – gestão do risco, compliance e auditoria
interna encontram-se dotadas de meios humanos e materiais suficientes para o cumprimento
da sua missão, apresentando a independência, estatuto e efectividade necessárias ao correcto
exercício da actividade.

A Direcção de Análise e Controlo de Riscos representa a função de gestão de risco do Banco,
sendo responsável pela identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e reporte das
diversas categorias de riscos relevantes para a actividade desenvolvida, com objectivo de obter
uma compreensão fundamentada da sua natureza e magnitude. Esta Direcção reporta
directamente ao órgão de administração, sendo a sua função exercida com independência face
às áreas de tomada de risco. O âmbito da sua actuação incorpora a participação activa na
gestão dos limites e nas decisões que significativamente alterem o perfil de risco do Banco,
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sendo-lhe assegurado pleno acesso a todas as actividade, documentos, informações e
controlos considerados relevantes para o exercício das suas funções.

O Comité de Riscos e o Comité de Controlo Interno ainda não se encontram implementados,
situação que se alterará assim que o Banco inicie a actividade Bancária.

Actualmente a actividade do Banco e os riscos a que se encontra exposto apresentam-se
bastante circunscritos, uma vez que o Banco, apesar de já deter registo especial ainda não
procedeu ao início da actividade bancária. Ainda assim, o Conselho de Administração identifica
como principais riscos os seguintes:

RISCO DE CRÉDITO
O Banco apresenta nas suas contas valores a receber que ascendem a cerca de 1.100.000
euros, e a activos depositados à ordem e a prazo junto de terceiros que totalizam
aproximadamente 18.360.000 euros. Estes activos respeitam essencialmente a três entidades,
nomeadamente o principal accionista do Banco e um fornecedor de software no que respeita
aos montantes registados em Devedores, e à Caixa Geral de Depósitos no que respeita aos
activos á guarda de terceiros.

O Conselho de Administração considera que o risco de crédito sobre estes activos se apresenta
adequado e que as ferramentas de monitorização implementadas permitem a sua eficiente
salvaguarda, não se identificando quaisquer evidências objectivas de imparidade.

RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez representa a possibilidade do Banco não poder satisfazer as suas
responsabilidades quando estas se tornam exigíveis, por incapacidade de realizar os seus
activos em tempo útil ou de aceder a financiamentos externos em quantidade e a custos
razoáveis.
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O Banco tem processos internos para a gestão do risco de liquidez que possibilitam a sua
identificação, avaliação e controlo, contemplando procedimentos específicos para o
acompanhamento do vencimento dos compromissos contratualizados.

Na fase actual em que o Banco se encontra estes procedimentos são essencialmente
assegurados pela Direcção de Aprovisionamento, Outsourcing e Património, uma vez que
grande partes dos compromissos actuais se circunscrevem nesta área de actuação.

O Comité de Activos e Passivos (ALCO) ainda não se encontra implementado, situação que se
alterará assim que o Banco inicie a actividade Bancária.

RISCO DE INCUMPRIMENTO COM LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS
Este risco relaciona-se com a necessidade de o Banco actuar de acordo com as leis, regras,
normas, regulamentos, acordos nacionais e internacionais que pautam a sua actividade, e a
sua salvaguarda é relevante para que não se incorra em sanções de carácter legal ou
regulamentar e em prejuízos financeiros ou de ordem reputacional, decorrente do
incumprimento das leis, regulamentos, códigos de conduto, normas de boas práticas, ou
outros.

O Banco encontra-se estruturado do ponto de vista orgânico e funcional, e tem implementado
políticas e normativos internos que endereçam este risco, quer a nível das áreas responsáveis
pela execução do cumprimento de obrigações, como ao nível da Direcção de Compliance, a
qual é responsável pelo monitoramento e salvaguarda deste risco. O Conselho de
Administração entende que o Banco se encontra dotado dos meios necessários e suficientes
para uma gestão adequada deste risco.
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VI. GOVERNO SOCIETÁRIO
De acordo com os estatutos inclui os órgãos sociais do Banco são a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o Secretário da
Sociedade.

ASSEMBLEIA GERAL
Os accionistas deliberam em Assembleia Geral sobre as matérias que lhe são atribuídas por lei
e por contrato de sociedade e sobre todas aquelas que não estejam compreendidas nas
atribuições de outros órgãos.

As competências da Assembleia Geral são as que resultam da lei e as previstas nos Estatutos,
das quais se destacam:
 Eleger a


A Mesa da Assembleia Geral;



Os membros do Conselho de Administração;



Os membros do Conselho Fiscal;



O Revisor Oficial de Contas;



O Secretário de Sociedade.

 Apreciar o relatório do Conselho de Administração, discutir e votar o balanço, as contas
e demais documentação legalmente exigível;
 Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
 Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital; e
 Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada ou relativamente ao
qual lhe seja legalmente atribuída competência.
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Direitos de Voto
O capital do Banco é representado por 5.000.000 acções ordinárias, com o valor nominal de
cinco euros cada.

Nos termos dos Estatutos, o direito de voto é atribuído na proporção de um voto por duzentas
acções detidas, podendo os accionistas titulares de acções em número inferior ao exigido para
conferir voto agrupar-se, de forma a completar o mínimo exigido, fazendo-se então
representar por qualquer dos agrupados. Não estão consagradas restrições aos direitos de
voto.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração e representação são exercidas pelo Conselho de Administração, composto por
um número mínimo de cinco membros, eleitos em Assembleia Geral por períodos de quatro
anos e reelegíveis.

As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria de votos, tendo o
Presidente voto de qualidade.

Compete ao Conselho de Administração exercer os poderes de gestão e representação da
Sociedade e praticar todos os actos necessários à prossecução das actividades compreendidas
no seu objecto social, designadamente:
 Gerir os negócios da Sociedade e praticar todos os actos e operações relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros órgãos da Sociedade;
 Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo desistir,
transigir e confessar em quaisquer pleitos, e, bem assim, celebrar convenções de
arbitragem;
 Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários, nos termos
admitidos por lei;
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 Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar direitos, nomeadamente os
incidentes sobre participações sociais, bens móveis e imóveis;
 Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade e as suas normas de
funcionamento interno;
 Constituir mandatários, judiciais ou outros, com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;
 Proceder,

por

cooptação,

à

substituição

dos

Administradores

que

faltem

definitivamente, durando o mandato dos cooptados até ao termo do período para o
qual os Administradores substituídos tenham sido eleitos, sem prejuízo da ratificação na
primeira Assembleia Geral seguinte; e
 Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia
Geral.

FISCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE
A fiscalização da Sociedade é atribuída ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas.
Conselho Fiscal
A fiscalização dos negócios sociais é exercida nos termos da lei por um Conselho Fiscal,
composto por três membros efectivos, devendo existir um suplente. Os membros do Conselho
Fiscal, incluindo o seu Presidente, são eleitos pela Assembleia Geral, por um período de quatro
anos, podendo ser reeleitos. Destacam-se as seguintes atribuições do Conselho Fiscal:


Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;



Fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo interno, de auditoria interna e de gestão de
riscos;
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Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por accionistas, colaboradores
da sociedade ou outros;



Fiscalizar a revisão legal das contas;



Apreciar e fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, nomeadamente quando
este preste serviços adicionais à sociedade.

Revisor Oficial de Contas
O exame das contas da Sociedade cabe a um Revisor Oficial de Contas, que pode ser uma
pessoa singular ou uma sociedade com o estatuto de revisor oficial de contas, designado pela
Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Fiscal, por um período de quatro anos, podendo
ser reeleito. O Revisor Oficial de Contas deve proceder a todos os exames e verificações
necessários à revisão e certificação das contas.

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
A sociedade tem um secretário designado pelo Conselho de Administração coincidindo a
duração das suas funções com o mandato do Conselho de Administração que o designar.

As competências do Secretário são as previstas na lei.

RELAÇÕES ENTRE A SOCIEDADE E A ADMINISTRAÇÃO
Durante o ano de 2013 não houve quaisquer negócios entre a Sociedade e os seus
Administradores.
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VII. POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES
Para cumprimento das exigências legais e regulamentares, o Conselho de Administração
propõe à Assembleia Geral a aprovação da política de remunerações que se encontra inclusa
na documentação de suporte à ordem de trabalhos da reunião a realizar em 26 de Maio de
2014.

O montante de remunerações fixas atribuídas aos Órgãos de Administração e Fiscalização, no
exercício de 2013, ascendeu a 103.855 euros (2012: 121.627 euros), tendo estas sido pagas ao
ex-administrador Daniel Borges Salgado Carvalho dos Santos. Estas remunerações geraram
contribuições para a Segurança Social no montante de Euros 15.924 (2012: Euros 15.673).

No exercício de 2013 não foram atribuídas aos Órgãos de Administração e Fiscalização
quaisquer importâncias a título de remuneração variável. Neste exercício, não existiram
também remunerações diferidas não pagas, nem remunerações diferidas, pagas ou objecto de
reduções resultantes de ajustamentos introduzidos em função do desempenho individual dos
Órgãos de Administração e Fiscalização.

Não foram efectuadas, no exercício de 2013, contratações de colaboradores que se
enquadrem no âmbito do n.º 2 do artigo 1.º do Aviso nº10/2011 do Banco de Portugal
(funções de controlo).

VIII. EVENTOS SUBSEQUENTES
A 24 de Fevereiro de 2014 o Banco obteve do Banco de Portugal a licença para exercer a
actividade bancária, estando desde essa data a desenvolver as acções necessárias ao início de
actividade. Para além do referido, não existindo outros factos relevantes, que devam ser
considerados para efeitos da preparação das demonstrações financeiras do período findo em
31 de Dezembro de 2013.
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IX. PERSPECTIVAS FUTURAS
O cenário económico-financeiro de 2014 afigura- mais optimista do que o ano de 2013, apesar
de ainda persistirem riscos negativos para o crescimento mundial. Os principais aspectos
positivos passam pela recuperação das economias da Zona Euro, consolidação do crescimento
económico nos EUA, melhoria das perspectivas das exportações dos mercados em
desenvolvimento. Pela negativa, salienta-se a reacção das economias emergentes,
principalmente aquelas com maiores desequilíbrios externos (nomeadamente, défices nas
contas correntes), a redução dos estímulos monetários da Reserva Federal dos EUA (sobretudo
a saída de capitais das economias emergentes para as “avançadas”), e ainda, o elevado
desemprego na Zona Euro (nomeadamente, nos países periféricos), penalizando a procura
interna. Realizando um balanço dos riscos acima transcritos, a economia mundial parece
começar a preparar-se para o fim do ciclo de crise que já era visível no final de 2013.

Relativamente às perspectivas para o BNI Europa, e atendendo às acções e processos
actualmente em curso, é convicção do Conselho de Administração que o Banco estará em
condições de iniciar a actividade bancária no 2º semestre de 2014. Neste contexto, prevê-se
que os dois primeiros anos de actividade sejam exercícios de investimento e consolidação,
onde se admite a penalização da rentabilidade financeira. De modo a robustecer os Fundos
Próprios e alavancar a actividade, é intenção do Conselho de Administração propor um
aumento de capital a ocorrer ainda em 2014, ou no 1º semestre de 2015.

X.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe à Assembleia-Geral que o resultado líquido negativo
apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, no montante 2.342.734,51 euros
(dois milhões trezentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e
um cêntimos), seja transferido para resultados transitados.
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XI. AGRADECIMENTOS
O Conselho de Administração manifesta o seu agradecimento a todos aqueles que
colaboraram com o Banco durante o exercício de 2013, nomeadamente os seus colaboradores,
fornecedores, prestadores de serviço e demais órgãos societários.

Lisboa, 5 de Maio de 2014

_________________________
Mário Palhares
(Presidente)

________________________

________________________

José Boyol

Carlos Rodrigues

(Vice-Presidente)

(Vogal)

________________________

________________________

Sandro Africano
(Vogal)
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BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
Balanço em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Notas

2013
Euros

2012
Euros

100
860.057
17.538.181
550.082
1.889.407
3.000
1.214.403

25.026
21.549.969
555.328
1.341.842
2.000
1.210.935

22.055.230

24.685.100

29.457
467.970

41.735
742.827

497.427

784.562

25.000.000
(1.099.462)
(2.342.735)

25.000.000
407.974
(1.507.436)

21.557.803

23.900.538

22.055.230

24.685.100

Activo
Caixa
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Activos tangíveis
Activos intangíveis
Activos por impostos correntes
Outros activos

12
13
14
15
16
17
18

Passivo
Recursos de instituições de crédito
Outros empréstimos
Responsabilidades representadas por títulos
Provisões
Passivos por impostos correntes
Passivos subordinados
Outros passivos

17
19

Total do Passivo
Capital Próprio
Capital
Prémios de emissão
Prestações suplementares
Reservas e resultados transitados
Resultado líquido do exercício

20

21 e 22

Total do Capital Próprio

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
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BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
Demonstração de Resultados dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
2013
Euros

Notas
Juros e proveitos similares
Juros e custos similares

3
3

Margem financeira
Resultados de serviços e comissões
Resultados de reavaliação cambial
Outros resultados de exploração

4
5
6

Proveitos operacionais
Custos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Amortizações e depreciações

7
8
9

Custos operacionais
Imparidade do crédito
Imparidade de outros activos
Provisões
Imparidades e provisões
Resultado antes de impostos
Impostos correntes
Impostos diferidos

10

Impostos
Resultado líquido do exercício
Resultados por acção básicos
Resultados por acção diluídos

11
11

2012
Euros

425.026
(4.580)

50.281
(8.497)

420.446

41.784

(2.510)
(434)
(304.523)

(622)
46
138.776

112.979

179.984

1.147.020
1.176.609
102.628

544.742
988.670
111.075

2.426.257

1.644.487

-

-

-

-

(2.313.278)

(1.464.503)

29.457
-

42.933
-

29.457

42.933

(2.342.735)

(1.507.436)

(0,47)
(0,47)

(0,30)
(0,30)

As notas anexas fazem parte integrante destas demosntrações financeiras
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BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
Demonstração de Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
2013
Euros

2012
Euros

Juros, comissões e outros proveitos recebidos
Juros, comissões e outros custos pagos
Pagamentos a fornecedores e colaboradores
Recuperação de crédito e juros
Outros pagamentos e recebimentos

436.814
(7.090)
(2.333.707)
(838.671)

4.792
(9.119)
(1.543.767)
253.243

Fluxos de caixa líquidos das atividades
operacionais, antes de impostos sobre os lucros

(2.742.654)

(1.294.851)

(42.735)

(43.527)

(2.785.388)

(1.338.378)

Depósitos no Banco de Portugal
Aplicações em instituições de crédito
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis

4.000.000
(379.481)

(21.000.000)
(1.313.955)

Fluxos de caixa líquidos das atividades
de investimento

3.620.519

(22.313.955)

Aumento de capital
Entradas de numerário para cobertura de prejuízos

-

19.557.791
4.057.997

Fluxos de caixa líquidos das atividades

-

23.615.788

835.131

(36.546)

25.026

61.572

860.157

25.026

100
860.057
-

25.026
-

860.157

25.026

Notas
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Impostos sobre os lucros pagos

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Variação líquida em caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do exercício
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício
Caixa e seus equivalentes engloba:
Caixa
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Recursos de instituições de crédito

12
13

Total
As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
Demonstração de Alterações no Capital Próprio dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em Euros)
Total do
capital
próprio
Saldos em 31 de Dezembro de 2011
Aplicação de resultados
Aplicação de adiantamentos por conta de
aumento de capital por emissão de
336.442 acções
Aumento de capital por emissão de
3.911.558 acções
Entradas de numerário para cobertura
de prejuízos
Resultado líquido do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2012
Aplicação de resultados
Resultado líquido do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2013

Prémios de
emissão

Capital

Reserva
legal

Outras
reservas

Resultados
transitados

109.977

3.760.000

-

-

-

(2.955.987)

(694.036)

-

-

-

-

-

(694.036)

694.036

1.682.209

1.682.209

-

-

-

-

-

19.557.791

19.557.791

-

-

-

-

-

4.057.997

-

-

-

-

4.057.997

-

(1.507.436)

-

-

-

-

-

(1.507.436)

23.900.538

25.000.000

-

-

-

407.974

(1.507.436)

-

-

-

-

-

(1.507.436)

1.507.436

(2.342.735)

-

-

-

-

-

(2.342.735)

21.557.803

25.000.000

-

-

-

(1.099.462)

(2.342.735)

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Relatório e Contas 2013

Resultado
líquido do
exercício

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Página 28 de 78

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
Demonstração do Rendimento Integral dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Resultado líquido do exercício

2013
Euros

2012
Euros

(2.342.735)

(1.507.436)

-

-

(2.342.735)

(1.507.436)

Outro rendimento integral do exercício
Total do rendimento integral do exercício

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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NOTAS ÀS
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FINANCEIRAS
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NOTA INTRODUTÓRIA
O BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. (“Banco”) é uma sociedade anónima,
com sede social em Portugal na Praça Marquês de Pombal n.º 16 3º Andar, constituída por
escritura pública em 2 de Junho de 2009. Esta Sociedade resultou da alteração da
denominação e objecto social da BIT – TITANIUM, Consultoria de Banca e Seguros, S.A. tendo
sido transformada num Banco. Esta alteração foi efectuada por escritura pública em 9 de Abril
de 2012. Aquando da constituição inicial da Sociedade, a sua principal actividade consistia na
prestação de serviços de consultoria estratégica e económica à actividade bancária e
seguradora, a prestação de serviços de natureza contabilística, a consulta e a direcção de
empresas, apoio técnico de consultoria à criação, desenvolvimento, expansão e modernização
de empresas financeiras e não financeiras, a realização de actividades de promoção, marketing
e prospecção de mercados financeiros, podendo, ainda, a sociedade participar na constituição
ou adquirir participações em sociedades com o objecto diferente do acima referido, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Actualmente o objecto social está circunscrito à actividade bancária, incluindo todas as
operações acessórias, conexas ou similares compatíveis com essa actividade e permitidas por
lei.

As demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas em reunião do
Conselho de Administração realizada em 30 de Abril de 2014.

As demonstrações financeiras do Banco reportadas a 31 de Dezembro de 2013 encontram-se
pendentes de aprovação da Assembleia Geral de Accionistas, entendendo o Conselho de
Administração que estas serão aprovadas sem alterações relevantes.

Os montantes apresentados encontram-se expressos em Euros (com arredondamento às
unidades), salvo se expressamente referido em contrário.
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1.

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

1.1

BASES DE APRESENTAÇÃO

Para os exercícios findos até em 31 de Dezembro de 2012, o Banco preparou as suas
demostrações financeiras em conformidade com os Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro (NCRF), actual referencial contabilístico em vigor em Portugal para empresas não
Financeiras.

Atendendo à mudança de objecto social ocorrida em 2012 e ao facto de em 24 de Fevereiro de
2014 o Banco de Portugal ter comunicado o registo especial do Banco, assim como do disposto
no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho de
2002, na sua transposição para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei n.º 35/2005, de
17 de Fevereiro e do Aviso n.º 1/2005, do Banco de Portugal, as demonstrações financeiras do
BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. são preparadas de acordo com as
Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal.

As NCA traduzem-se na aplicação às demonstrações financeiras individuais das Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia, com
excepção de algumas matérias reguladas pelo Banco de Portugal, como a imparidade do
crédito a clientes e o tratamento contabilístico relativo ao reconhecimento em resultados
transitados dos ajustamentos das responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência
apuradas na transição.

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC), e pelos respectivos órgãos antecessores.

Considerando que até 31 de Dezembro de 2012, o Banco preparou as suas demostrações
financeiras de acordo com as NCRF, as demostrações financeiras para o exercício findo
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naquela data apresentados neste relatório, foram convertidas para NCA para efeitos
meramente comparativos.

As demonstrações financeiras do BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. agora
apresentadas, reportam-se ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 e foram
preparadas de acordo com as NCA, as quais incluem os IFRS em vigor tal como adoptados na
União Europeia até 31 de Dezembro de 2013, e seguem o princípio do custo histórico, com
excepção dos activos e passivos registados ao seu justo valor.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as NCA requer que a Banco
efectue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afectam a aplicação das políticas
contabilísticas e os montantes de proveitos, custos, activos e passivos. Alterações em tais
pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter impacto sobre as atuais
estimativas e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento ou
complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação
das demonstrações financeiras, encontram-se analisadas na nota 2.

1.2

TRANSIÇÃO PARA AS NCA

Estas são as primeiras demostrações financeiras do BNI – Banco de Negócios Internacional
(Europa), S.A. preparadas de acordo com as NCA, tendo sido cumprido o disposto na IFRS 1
para a determinação dos ajustamentos de transição aplicáveis às NCA, com referência a 1 de
Janeiro de 2013.

Da transição das NCRF para as NCA não resultaram quaisquer alterações de políticas
contabilísticas nem de mensuração, pelo que não serão descritos nem quantificados nas
demonstrações financeiras anexas quaisquer efeitos decorrentes da transição para as NCA.
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1.3

ACTIVOS FINANCEIROS

1.3.1 Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda detidos com o objectivo de serem mantidos pela
Sociedade, nomeadamente obrigações, títulos do tesouro ou acções, são classificados como
disponíveis para venda, excepto se forem classificados numa outra categoria de activos
financeiros.

Os activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos inicialmente ao justo valor,
incluído os custos ou proveitos associados às transacções. Os activos financeiros disponíveis
para venda são posteriormente mensurados ao justo valor. As alterações ao justo valor são
registadas por contrapartida de reservas de justo valor até ao momento em que são vendidos
ou até ao reconhecimento de perdas de imparidade, caso em que passam a ser reconhecidos
em resultados.

Na alienação dos activos financeiros disponíveis para venda, os ganhos ou perdas acumulados
reconhecidos em reservas de justo valor são reconhecidos na rubrica “Resultados de activos
financeiros disponíveis para venda” da demonstração de resultados.

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva em
margem financeira, incluindo um prémio ou desconto, quando aplicável. Os dividendos são
atribuídos em resultados quando for atribuído o direito ao recebimento.

1.3.2 Investimentos detidos até à maturidade
Nesta categoria são reconhecidos activos financeiros não derivados, com pagamentos fixos ou
determináveis e maturidade fixa, para os quais a Sociedade tem a intenção e capacidade de
manter até á maturidade e que não foram designados para nenhuma outra categoria de
activos financeiros. Os cativos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo
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valor, sendo os ganhos e perdas gerados pela valorização subsequente reflectidos em
resultados do exercício, na rubrica de Outros resultados de exploração.

1.3.3 Crédito a clientes
O crédito a clientes inclui os empréstimos originados pela Sociedade, cuja intenção não é a de
venda no curto prazo, os quais são registados na data em que o montante do crédito é
disponibilizado ao cliente, pelo seu valor nominal, de acordo com o Aviso n.º 1/2005 do Banco
de Portugal.

O crédito a clientes só é desreconhecido do balanço quando: (i) os direitos contratuais da
Sociedade relativos aos respectivos fluxos de caixa expiraram, (ii) a Sociedade transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, ou (iii) não obstante
o Banco ter retido parte, mas não substancialmente todos, os riscos e benefícios associados à
sua detenção, o controlo sobre os activos foi transferido.

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor acrescido dos custos de
transacção e é subsequentemente valorizado ao custo amortizado, com base no método da
taxa efectiva, sendo deduzido de perdas de imparidade.

Regularmente deve ser avaliada a existência de evidência objectiva de imparidade na carteira
de crédito. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de
resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso, num período posterior, o
montante da perda estimada diminua.

Após o reconhecimento inicial, um crédito ou uma carteira de créditos sobre clientes, definida
como um conjunto de créditos de características de risco semelhantes, poderá ser classificada
com imparidade quando existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais
eventos, e quando estes tenham impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do
crédito ou carteira de créditos sobre clientes, cuja mensuração possa ser estimada com
razoabilidade.
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De acordo com a IAS 39, um crédito concedido a clientes que seja individualmente avaliado
quanto a imparidade tendo-se concluído que está com imparidade não deve ser incluído numa
carteira de crédito concedido que seja colectivamente avaliada quanto a imparidade.

Um crédito concedido a clientes que tenha sido individualmente avaliado quanto a imparidade
tendo-se concluído que não está com imparidade individualmente deve ser incluído numa
avaliação colectiva da imparidade.

Ao efectuar uma avaliação colectiva da imparidade, os créditos são agrupados com base em
características semelhantes de risco de crédito, em função da avaliação de risco definida pelo
Banco. Os fluxos de caixa futuros para uma carteira de créditos, cuja imparidade é avaliada
colectivamente, são estimados com base nos fluxos de caixa contratuais e na experiência
histórica de perdas. A metodologia e os pressupostos utilizados para estimar os fluxos de caixa
futuros serão revistos regularmente pelo Banco de forma a monitorizar as diferenças entre as
estimativas de perdas e as perdas reais.

De acordo com as NCA, o valor dos créditos deve ser objecto de correcção, de acordo com
critérios de rigor e prudência para que reflicta a todo o tempo o seu valor realizável. Esta
correcção de valor (imparidade) não poderá ser inferior ao que for determinado de acordo
com o Aviso n.º 3/95, do Banco de Portugal, o qual estabelece o quadro mínimo de referência
para a constituição de provisões específicas e genéricas. A carteira de crédito está sujeita à
constituição de provisões de acordo com o Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal,
nomeadamente para:


Riscos específicos de crédito (vencido e cobrança duvidosa);



Riscos gerais de crédito; e,



Risco país.

As provisões para crédito e juros vencidos destinam-se a fazer face ao risco de incobrabilidade
de créditos com prestação de capital ou juros vencidos e não regularizados, dependendo de
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eventuais garantias existentes sendo o seu montante crescente em função do tempo
decorrido desde a entrada em incumprimento.

As provisões para outros créditos de cobrança duvidosa destinam-se a fazer face aos riscos de
não cobrança das prestações vincendas relativas a créditos daquela natureza não vencidos.

Quando o Banco considerar que determinado crédito é incobrável e tenha sido reconhecida
uma perda por imparidade de 100%, este é abatido ao activo.

1.4

ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Os activos não correntes ou grupos para alienação (grupo de activos a alienar em conjunto
numa só transacção, e passivos directamente associados que incluem pelo menos um activo
não corrente) são classificados como detidos para venda quando o seu valor de balanço for
recuperado principalmente através de uma transacção de venda (incluindo os adquiridos
exclusivamente com o objectivo da sua venda), os activos ou grupos para alienação estiverem
disponíveis para venda imediata e a venda for altamente provável.

Imediatamente antes da classificação inicial do activo (ou grupo para alienação) como detido
para venda, a mensuração dos activos não correntes (ou de todos os activos e passivos da
Sociedade) é efectuada de acordo com os IFRS aplicáveis. Subsequentemente, estes activos ou
grupos para alienação são mensurados ao menor valor entre o valor de reconhecimento inicial
e o justo valor deduzido dos custos de venda.

1.5

PASSIVOS FINANCEIROS

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação
contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo
financeiro, independentemente da sua forma legal.
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Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de crédito,
empréstimos, responsabilidades representadas por títulos e outros passivos subordinados.
Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos
custos de transacção incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no
método da taxa efectiva.

1.6

COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Activos e passivos financeiros são apresentados no balanço pelo seu valor líquido quando
existe a possibilidade legal de compensar os montantes reconhecidos e exista a intenção de os
liquidar pelo seu valor líquido ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.

1.7

ACTIVOS TANGÍVEIS

Os activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas
amortizações acumuladas e perdas de imparidade. O custo inclui despesas que são
directamente atribuíveis à aquisição dos bens.
Os custos subsequentes com os activos tangíveis são reconhecidos apenas se for provável que
deles resultarão benefícios económicos futuros para a Sociedade. Todas as despesas com
manutenção e reparação são reconhecidas como custo, de acordo com o princípio da
especialização dos exercícios.
As amortizações referentes aos activos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas
constantes, às seguintes taxas de amortização que reflectem a vida útil esperada dos bens:
Número de anos
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados

8

Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte
Relatório e Contas 2013

3a8
4
Página 38 de 78

Quando existe indicação de que um activo possa estar em imparidade, o IAS 36 exige que o
seu valor recuperável seja estimado, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade
sempre que o valor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável. As perdas por
imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e
o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa
estimados futuros que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação
no fim da sua vida útil.

1.8

ACTIVOS INTANGÍVEIS

Os custos incorridos com a aquisição, produção e desenvolvimento de software são
capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Sociedade necessárias à sua
implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada
destes activos, as quais ainda não se encontram definidas uma vez que os activos intangíveis
ainda não se encontram em funcionamento.

Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações informáticas,
sobre os quais seja expectável que venham a gerar benefícios económicos futuros para além
de um exercício, são reconhecidos e registados como activos intangíveis.

Todos os restantes encargos relacionados com serviços informáticos são reconhecidos como
custos quando incorridos.

1.9

LOCAÇÕES

A Sociedade classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações
operacionais, em função da sua substância e não da sua forma legal, cumprindo os critérios
definidos no IAS 17 – Locações. São classificadas como locações financeiras as operações em
que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidas para o
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locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações
operacionais.
Locações operacionais
Os pagamentos efectuados pela Sociedade à luz dos contractos de locação operacional são
registados em custos nos períodos a que dizem respeito.

1.10 IMPOSTOS SOBRE LUCROS
Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os
impostos sobre lucros são reconhecidos em resultados, excepto quando estão relacionados
com itens que são reconhecidos directamente nos capitais próprios, caso em que são também
registados por contrapartida dos capitais próprios.

Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado
tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto
aprovada ou substancialmente aprovada.
Os impostos diferidos são calculados, com base no balanço, sobre as diferenças temporárias
entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizando a taxa de
imposto aprovada ou substancialmente aprovada à data de balanço e que se espera vir a ser
aplicada quando as diferenças temporárias se reverterem.

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias
tributáveis, das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de activos e passivos que não
afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal, e de diferenças relacionadas com
investimentos em subsidiárias na medida em que não seja provável que se revertam no futuro.
Os impostos diferidos activos são reconhecidos apenas na medida em que seja expectável que
existam lucros tributáveis no futuro capaz de absorver as diferenças temporárias dedutíveis.
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1.11 PROVISÕES
São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente, legal ou
construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser
feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Nos casos em que o efeito de desconto é material, a provisão corresponde ao valor actual dos
pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que considere o risco associado à
obrigação.

1.12 RECONHECIMENTO DE JUROS
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado
são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares,
utilizando o método da taxa efectiva.

A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos
futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado,
um período mais curto, para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro.
A taxa de juro efectiva é estabelecida no reconhecimento inicial dos activos e passivos
financeiros e não é revista subsequentemente.

Para o cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando
todos os termos contratuais do instrumento financeiro, não considerando, no entanto,
eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte integrante
da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os prémios e descontos directamente
relacionados com a transacção. No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros
semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em
juros e proveitos similares são determinados com base na taxa de juro utilizada na
mensuração da perda por imparidade.
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No que se refere aos instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles classificados
como derivados para gestão de risco, a componente de juro inerente à variação de justo valor
não é separada e é classificada na rubrica de resultados de activos e passivos ao justo valor
através de resultados. A componente de juro inerente à variação de justo valor dos
instrumentos financeiros derivados para gestão de risco é reconhecida nas rubricas de juros e
proveitos similares ou juros e custos similares.

1.13 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES
Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos da seguinte forma:
 Os rendimentos de serviços e comissões obtidos na execução de um ato significativo
são reconhecidos em resultados quando o ato significativo tiver sido concluído;
 Os rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que os serviços são
prestados são reconhecidos em resultados no período a que se referem; e
 Os rendimentos de serviços e comissões que são uma parte integrante da taxa de
juro efectiva de um instrumento financeiro são registados em resultados pelo
método da taxa de juro efectiva.

1.14 RESULTADO POR ACÇÃO
Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível aos
accionistas da Sociedade pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação,
excluindo o número médio de acções ordinárias detidas pela Sociedade.

Para o cálculo dos resultados por acção diluídos, o número médio ponderado de acções
ordinárias em circulação é ajustado de forma a reflectir o efeito de todas as potenciais acções
ordinárias diluidoras. O efeito da diluição traduz-se numa redução nos resultados por acção,
resultante do pressuposto de que os instrumentos convertíveis são convertidos ou de que as
opções concedidas são exercidas.
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1.15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os
valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de
aquisição/ contratação, onde se incluem a caixa, disponibilidades em instituições de crédito e
recursos de instituições de crédito.

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória realizados junto
de bancos centrais.

1.16 OPERAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio na data da transacção
Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para euros
à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta
conversão são reconhecidas em resultados.

Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda
estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio à data da transacção.

Activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor
são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.

As diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em resultados, excepto no que diz
respeito às diferenças relacionadas com acções classificadas como activos financeiros
disponíveis para venda, as quais são registadas em reservas.
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1.17 NORMAS CONTABILÍSTICAS E INTERPRETAÇÕES RECENTEMENTE EMITIDAS
1.17.1As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em
vigor no exercício:
IAS 19 (Alterada) - Benefícios dos empregados
O IASB emitiu, em 16 de Junho de 2011, alterações à “IAS 19 - Benefícios dos
empregados”, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para períodos
que se iniciaram em, ou após, 1 de Janeiro de 2013. Estas alterações foram adoptadas
pelo Regulamento da Comissão Europeia (UE) n.º 475/2012, de 5 de Junho.

Apresentação de itens em outro rendimento integral – alteração da IAS 1 –
Apresentação de Demonstrações Financeiras
O IASB emitiu, em 16 de Junho de 2011, alterações à “IAS 1 - Apresentação das
Demonstrações Financeiras”, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva)
para períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de Julho de 2012. Esta alteração foi
adoptada pelo Regulamento da Comissão Europeia (UE) n.º 475/2012, de 5 de Junho.

IFRS 7 (Alterada) - Instrumentos Financeiros: Divulgações - Compensação entre activos
e passivos financeiros
O IASB emitiu, em 16 de Dezembro de 2011, alterações à “IFRS 7 - Instrumentos
Financeiros: Divulgações - Compensação entre activos e passivos financeiros”, com data
efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para períodos que se iniciaram em, ou
após, 1 de Janeiro de 2013. Estas alterações foram adoptadas pelo Regulamento da
Comissão Europeia n.º 1256/2012, de 11 de Dezembro.

Melhoramentos às IFRS (2009-2011)
Os melhoramentos anuais do ciclo 2009-2011, emitidos pelo IASB em 17 de Maio de
2012, e adoptados pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 301/2013, de 27 de
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Março, introduziram alterações, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva)
para períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de Janeiro de 2013, às normas IFRS 1, IAS
1, IAS 16, IAS 32, IAS 34 e IFRIC 2.

IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras
Os melhoramentos clarificam a diferença entre informação comparativa adicional
voluntária e a informação comparativa mínima exigida. Geralmente, a informação
comparativa mínima exigida é a do período anterior.

IAS 16 - Activos Fixos Tangíveis
A IAS 16 foi alterada no sentido de clarificar o conceito de equipamentos de serviço que
possam cumprir a definição de activos fixos tangíveis não sendo assim contabilizado em
inventários.

IAS 32 - Instrumentos Financeiros e IFRIC 2
Estas normas foram ajustadas de forma a clarificar que impostos relacionados com
distribuição de dividendos a detentores de capital seguem o tratamento preconizado na
“IAS 12 - Impostos sobre o Rendimento”, evitando assim qualquer interpretação que
possa significar uma outra aplicação.

IAS 34 - Reporte Financeiro Intercalar
As alterações à IAS 34 permitem alinhar as exigências de divulgação para o total dos
activos dos segmentos com o total dos passivos, nos períodos intercalares. Estes
melhoramentos permitem igualmente que a informação intercalar fique consistente
com a informação anual no que respeita à modificação efectuada quanto à designação
da demonstração de resultados e outro rendimento integral.
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IFRS 13 - Mensuração ao Justo Valor
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, a “IFRS 13 – Mensuração ao Justo Valor”, com
data efectiva de aplicação (de forma prospectiva) para períodos que se iniciaram em, ou
após, 1 de Janeiro de 2013. Esta norma foi adoptada pelo Regulamento da Comissão
Europeia n.º 1255/2012, de 11 de Dezembro.

IFRIC 20 - Custos de descobertura na fase de produção de uma mina a céu aberto
O International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) emitiu, em 19 de
Outubro de 2011, a “IFRIC 20 - Custos de descobertura na fase de produção de uma
mina a céu aberto”, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para
períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de Janeiro de 2013. Esta Interpretação foi
adoptada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1255/2012, de 11 de Dezembro.

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Sociedade
no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, decorrente da adopção das normas,
interpretações, emendas e revisões acima referidas.

1.17.2Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios
futuros:

IAS 32 (Alterada) - Instrumentos Financeiros: Apresentação – compensação entre
activos e passivos financeiros
O IASB emitiu, em 16 de Dezembro de 2011, alterações à “IAS 32 - Instrumentos
Financeiros: Apresentação – compensação entre activos e passivos financeiros”, com
data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para períodos que se iniciem em, ou
após, 1 de Janeiro de 2014. Estas alterações foram adoptadas pelo Regulamento da
Comissão Europeia n.º 1256/2012, de 11 de Dezembro.
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As alterações agora introduzidas adicionam orientações de implementação no sentido
de resolver inconsistências de aplicação prática. As novas orientações vêm clarificar que
a frase “direito legal oponível corrente para compensar” significa que o direito de
compensação não possa ser contingente, face a eventos futuros e deva ser legalmente
oponível no decurso normal dos negócios, no caso de incumprimento e num evento de
insolvência ou bancarrota da entidade e de todas as contrapartes.

Estas orientações de aplicação também especificam as características dos sistemas de
liquidação bruta, de maneira a poder ser equivalente à liquidação em base líquida.

IAS 27 (Alterada) - Demonstrações Financeiras Separadas
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, alterações à “IAS 27 – Demonstrações
Financeiras Separadas”, com data efectiva de aplicação (de forma prospectiva) para
períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2014. Estas alterações foram
adoptadas pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1254/2012, de 11 de Dezembro.

Tendo presente que a IFRS 10 endereça os princípios de controlo e estabelece os
requisitos relativos à preparação de demonstrações financeiras consolidadas, a IAS 27
(alterada) passa a regular, exclusivamente, as contas separadas.

As alterações visaram, por um lado, clarificar as divulgações exigidas por uma entidade
que prepara demonstrações financeiras separadas, passando a ser requerida a
divulgação do local principal (e o país da sede) onde são desenvolvidas as actividades
das subsidiárias, associadas e empreendimentos conjunto, mais significativos e, se
aplicável, da empresa-mãe.

A anterior versão exigia apenas a divulgação do país da sede ou residência de tais
entidades.
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Por outro lado, foi alinhada a data de entrada em vigor e a exigência de adopção de
todas as normas de consolidação em simultâneo (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13 e
alterações à IAS 28).

IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, a “IFRS 10 – Demonstrações Financeiras
Consolidadas”, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para períodos
que se iniciaram em, ou após, 1 de Janeiro de 2013. Esta norma foi adoptada pelo
Regulamento da Comissão Europeia n.º 1254/2012, de 11 de Dezembro, tendo
permitido que seja imperativamente aplicável após 1 de Janeiro de 2014.

A IFRS 10, revoga parte da IAS 27 e a SIC 12, e introduz um modelo único de controlo
que determina se um investimento deve ser consolidado.

O novo conceito de controlo envolve a avaliação do poder, da exposição à variabilidade
nos retornos e a ligação entre ambos. Um investidor controla uma investida quando
esteja exposto (ou tenha direitos) à variabilidade nos retornos provenientes do seu
envolvimento com a investida e possa apoderar-se dos mesmos através do poder detido
sobre a investida (controlo de facto).

O investidor considera em que medida controla as actividades relevantes da investida,
tendo em consideração o novo conceito de controlo. A avaliação deve ser feita em cada
período de reporte já que a relação entre poder e exposição à variabilidade nos retornos
pode alterar ao longo do tempo.

O controlo é usualmente avaliado sobre a entidade jurídica, mas também pode ser
avaliado sobre activos e passivos específicos de uma investida (referido como “silos”).
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A nova norma introduz outras alterações como sejam: (i) os requisitos para subsidiárias
no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas transitam da IAS 27 para esta
norma e, (ii) incrementam-se as divulgações exigidas, incluindo divulgações específicas
sobre entidades estruturadas, sejam ou não consolidadas.

IFRS 11 - Acordos Conjuntos
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, a “IFRS 11 – Acordos Conjuntos”, com data
efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para períodos que se iniciaram em, ou
após, 1 de Janeiro de 2013. Esta norma foi adoptada pelo Regulamento da Comissão
Europeia n.º 1254/2012, de 11 de Dezembro, tendo permitido que seja
imperativamente aplicável após 1 de Janeiro de 2014.

Esta nova norma, que vem revogar a IAS 31 e a SIC 13, define “controlo conjunto”,
introduzindo o modelo de controlo definido na IFRS 10 e exige que uma entidade que
seja parte num “acordo conjunto” determine o tipo de acordo conjunto no qual está
envolvida (“operação conjunta” ou “empreendimento conjunto”), avaliando os seus
direitos e obrigações.

A IFRS 11 elimina a opção de consolidação proporcional para entidades conjuntamente
controladas. As entidades conjuntamente controladas que satisfaçam o critério de
“empreendimento conjunto” devem ser contabilizadas utilizando o método de
equivalência patrimonial (IAS 28).

IAS 28 (Alterada) - Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, alterações à “IAS 28 – Investimentos em
Associadas e Empreendimentos Conjuntos”, com data efectiva de aplicação (de forma
prospectiva) para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2013. Estas
alterações foram adoptadas pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1254/2012, de

Relatório e Contas 2013

Página 49 de 78

11 de Dezembro, tendo permitido que sejam imperativamente aplicáveis após 1 de
Janeiro de 2014.

Como consequência das novas IFRS 11 e IFRS 12, a IAS 28 foi alterada e passou a
designar-se de IAS 28 – Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos, e
regula a aplicação do método de equivalência patrimonial aplicável, quer a
empreendimentos conjuntos quer a associadas.

IFRS 12 - Divulgação de participações em outras entidades
O IASB emitiu, em 12 de Maio de 2011, a “IFRS 12 – Divulgações de participações em
outras entidades”, com data efectiva de aplicação (de forma retrospectiva) para
períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de Janeiro de 2013. Esta norma foi adoptada
pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1254/2012, de 11 de Dezembro, tendo
permitido que seja imperativamente aplicável após 1 de Janeiro de 2014.

O objectivo da nova norma é exigir que uma entidade divulgue informação que auxilie
os utentes das demonstrações financeiras a avaliar: (i) a natureza e os riscos associados
aos investimentos em outras entidades e; (ii) os efeitos de tais investimentos na posição
financeira, performance e fluxos de caixa.

A IFRS 12 inclui obrigações de divulgação para todas as formas de investimento em
outras entidades, incluindo acordos conjuntos, associadas, veículos especiais e outros
veículos que estejam fora do balanço.

Entidades de Investimento – Alterações à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 (emitida em 31 de
Outubro de 2012)
As alterações efectuadas aplicam-se a uma classe particular de negócio que se qualifica
como “entidades de investimento”. O IASB define o termo de “entidade de
investimento” como um entidade cujo propósito do negócio é investir fundos com o
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objectivo de obter retorno de apreciação de capital, de rendimento ou ambos. Uma
entidade de investimento deverá igualmente avaliar a sua performance no investimento
com base no justo valor. Tais entidades poderão incluir organizações de private equity,
organizações de capital de risco ou capital de desenvolvimento, fundos de pensões,
fundos de saúde e outros fundos de investimento.

As alterações proporcionam uma eliminação do dever de consolidação previstos na IFRS
10, exigindo que tais entidades mensurem as subsidiárias em causa ao justo valor
através de resultados em vez de consolidarem. As alterações também definem um
conjunto de divulgações aplicáveis a tais entidades de investimento.
As alterações aplicam-se aos exercícios que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de
2014, com uma adopção voluntária antecipada. Tal opção permite que as entidades de
investimento possam aplicar as novas alterações em simultâneo com a adopção dos
restantes critérios da IFRS 10. Esta norma foi adoptada pelo Regulamento da Comissão
Europeia n.º 1174/2013, de 20 de Novembro.

IAS 36 (Alterada) - Imparidade de Activos: Divulgação da Quantia Recuperável dos
Activos Não-Financeiros
O IASB emitiu, em 29 de Maio de 2013, a alteração em epígrafe com data efectiva de
aplicação (de forma retrospectiva) para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de
Janeiro de 2014. Esta alteração foi adoptada pelo Regulamento da Comissão Europeia
n.º 1374/2013, de 19 de Dezembro.

O objectivo das alterações foi clarificar o âmbito das divulgações de informação sobre o
valor recuperável dos activos, quando tal quantia seja baseada no justo valor líquido dos
custos de venda, sendo limitadas a activos com imparidade.
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IAS 39 (Alterada) - Instrumentos Financeiros: Novação de Derivados e Continuação da
Contabilidade de Cobertura
O IASB emitiu, em 27 de Junho de 2013, com data efectiva de aplicação (de forma
retrospectiva) para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de Janeiro de 2014. Esta
alteração foi adoptada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1375/2013, de 19
de Dezembro.

O objectivo destas alterações foi flexibilizar os requisitos contabilísticos de um derivado
de cobertura, em que haja a necessidade de alterar a contraparte de liquidação
(“clearing counterparty”) em consequência de alterações em leis ou regulamentos. Tal
flexibilidade significa que a contabilidade de cobertura continua independentemente da
alteração da contraparte de liquidação (“novação”) que, sem a alteração ocorrida na
norma, deixaria de ser permitida.

Não são estimados impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes
da adopção das normas, interpretações, emendas e revisões acima referidas

2.

PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As NCA estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de
Administração efectue julgamentos e faça estimativas necessárias de forma a decidir qual o
tratamento contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e
julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pelo Banco são discutidos
nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os
resultados reportados do Banco e a sua divulgação.

Relatório e Contas 2013

Página 52 de 78

Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pelo Banco é
apresentada na nota 1 às demonstrações financeiras.

Considerando que, em algumas situações, existem alternativas ao tratamento contabilístico
adoptado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pelo Banco poderiam ser
diferentes caso um tratamento diferente fosse escolhido.

O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as
demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira do Banco e o
resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. Os resultados
das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para permitir um melhor
entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras
alternativas ou estimativas são mais apropriadas.

Impostos sobre os lucros
A determinação do montante de impostos sobre os lucros requer determinadas interpretações
e estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor
final de imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal de negócios.

Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre
os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no exercício.

As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria colectável efectuado
pela Sociedade, durante um período de quatro ou seis anos, no caso de haver prejuízos fiscais
reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes
principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do
Conselho de Administração da Sociedade, de que não haverá correcções significativas aos
impostos sobre lucros registados nas demonstrações financeiras.
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3.

MARGEM FINANCEIRA

Esta rubrica é composta por:

2013
Euros

2012
Euros

Juros e proveitos similares:
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito

425.026

50.281

425.026

50.281

(4.580)

(8.497)

(4.580)

(8.497)

420.446

41.784

Juros e custos similares:
Recursos de instituições de crédito
Outros empréstimos

Margem financeira

A rubrica Juros e proveitos similares de aplicações em instituições de crédito no montante de
Euros 425.026 (2012: Euros 50.281) refere-se a juros de aplicações de curto prazo celebradas
com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), conforme mencionado na nota 14.
A rubrica Juros e custos similares de outros empréstimos no montante de Euros 4.580 (2012:
Euros 8.497) refere-se a juros incorridos com o contrato de leasing automóvel contratado com
a Mercedes-Benz Financial Services.

4.

RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

O valor desta rubrica é composto por:
2013
Euros

2012
Euros

Rendimentos de serviços e comissões:
Outros rendimentos com serviços e comissões
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2013
Euros

2012
Euros

Encargos com serviços e comissões:
Por serviços bancários prestados por terceiros
Outros encargos com serviços e comissões

Resultados líquidos de serviços e comissões

(2.510)
-

(622)
-

(2.510)

(622)

(2.510)

(622)

A rubrica Encargos por serviços bancários prestados por terceiros no montante de
Euros 2.510 (2012: Euros 622) refere-se a comissões cobradas pela CGD.

5.

RESULTADOS DE REAVALIAÇÃO CAMBIAL

O valor desta rubrica é composto por:
2013
Euros

2012
Euros

Ganhos reais:
Reavaliação cambial

174

46

174

46

(608)

-

(608)

-

(434)

46

Perdas reais:
Reavaliação cambial

Resultados de reavaliação cambial

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos
monetários expressos em moeda estrangeira de acordo com a política contabilística descrita
na nota 1.16.
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6.

OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Esta rubrica é composta por:
2013
Euros

2012
Euros

Outros proveitos de exploração:
Reembolso de despesas
Outros proveitos de exploração

117.261
114

141.766
87

117.375

141.853

(406.826)
(15.072)

(2.753)
(324)

(421.898)

(3.077)

(304.523)

138.776

Outros custos de exploração:
Impostos indirectos
Outros custos de exploração

Outros Resultados de Exploração

A rubrica Reembolso de despesas inclui o montante de Euros 108.177 (2012: Euros 141.766)
referente à redébito de despesas efectuadas por conta do BNI – Banco de Negócios
Internacional, S.A. referente a custos jurídicos, salários, e custos incorridos com o projecto
Apolo, assim como o montante de Euros 9.084 (2012: Euros 0) referente ao reembolso de
despesas relacionadas com rendas e seguros de viaturas.

A rubrica Impostos indirectos inclui o montante de Euros 404.179 (2012: Euros 0) referente a
custos incorridos pela Sociedade relativos a IVA não dedutível.

A rubrica Outros custos de exploração inclui o montante de Euros 14.830 (2012: Euros 0)
referente à perda realizada com os abates de activos tangíveis efectuados durante o exercício
de 2013, decorrentes do trabalho de inventário e reconciliação física/contabilística do
património móvel da Sociedade, e ainda o montante de Euros 240 (2012: Euros 0) referente a
multas não fiscais.
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7.

CUSTOS COM PESSOAL

Esta rubrica é composta por:
2013
Euros
Remunerações
Encargos sociais obrigatórios
Outros encargos

2012
Euros

925.591
202.083
19.346

442.932
88.078
13.732

1.147.020

544.742

O valor total de remunerações fixas atribuídas aos Órgãos de Administração e Fiscalização, no
exercício de 2013, registado na rubrica Remunerações, ascendeu ao montante de Euros
103.855 (2012: Euros 121.627). Relativamente aos exercícios de 2013 e 2012, não foram
atribuídas aos Órgãos de Administração e Fiscalização quaisquer importâncias a título de
remuneração variável. Nestes exercícios, não existiram remunerações diferidas não pagas nem
remunerações diferidas, pagas ou objecto de reduções resultantes de ajustamentos
introduzidos em função do desempenho individual dos Órgãos de Administração e
Fiscalização. Durante o exercício de 2013, relativamente aos Órgãos de Administração e
Fiscalização, foram ainda suportados custos com contribuições para a Segurança Social no
montante de Euros 15.924 (2012: Euros 15.673).

Não foram efectuadas, no exercício de 2013, novas contratações de colaboradores que se
enquadrem num dos critérios previstos no n.º 2 do artigo 1.º do Aviso nº10/2011 do Banco de
Portugal.

O incremento ocorrido no montante dos custos com pessoal decorre não só da contratação de
4 colaboradores durante o exercício de 2013, como pelo facto de os custos com pessoal no
exercício de 2012 terem correspondido a remunerações pagas essencialmente no decurso do
2º semestre.
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O efectivo médio de trabalhadores ao serviço da Sociedade, distribuído por grandes categorias
profissionais, foi o seguinte:

2013
Administração
Responsáveis de áreas funcionais
Técnicos
Secretariado

8.

2012
1
7
5
1

1
5
4
-

14

10

GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

Esta rubrica é composta por:
2013
Euros
Água, energia e combustíveis
Impressos e material de consumo corrente
Material de higiene e limpeza
Livros e documentação técnica
Rendas e alugueres
Comunicação e despesas de expedição
Deslocações, estadas e representação
Publicidade e edição de publicações
Conservação e reparação
Formação de pessoal
Seguros
Avenças e honorários
Serviços judiciais, de contencioso e notariado
Informática
Banco de dados
Outros serviços especializados
Outros serviços de terceiros
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2012
Euros

11.733
3.838
7.835
1.149
225.385
61.922
74.439
3.500
29.988
19.407
9.223
119
23.313
44.981
554.592
105.185

7.035
4.532
5.926
4.179
60.149
42.259
86.485
22.124
11.347
7.459
13.438
120
693.650
29.967

1.176.609

988.670
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A rubrica Rendas e alugueres inclui o montante de Euros 132.443 (2012: Euros 23.350)
referente a rendas pagas pelo arrendamento das instalações, o montante de Euros 51.944
(2012: Euros 36.799) referente a serviços de aluguer de viaturas prestados pela BMW Renting
(Portugal), Lda. e Lease Plan (Portugal), Lda. e, ainda o montante de Euros 40.998 (2012: Euros
0) referente ao aluguer de equipamento informático.
A rubrica Outros serviços especializados inclui o montante de Euros 183.129 (2012: Euros
279.834) referente a custos com consultoria, o montante de Euros 162.527 (2012: Euros
125.870) referente a custos com a manutenção do software e, ainda o montante de Euros
155.075 (2012: Euros 211.187) referente a custos com serviços jurídicos.
A rubrica Outros serviços de terceiros inclui o montante de Euros 94.258 (2012: Euros 6.327)
referente a custos de licenciamento de software.
O Banco celebrou contratos de locação operacional cujas rendas vincendas ascendem, em 31
de Dezembro de 2013, a Euros 1.532 (2012: Euros 30.648). Estes contratos são considerados
locações operacionais por não obedecerem aos critérios da Norma Internacional de
Contabilidade 17 – Locações, para serem considerados locações financeiras. O valor acima
referido é liquidável nos seguintes prazos:
2013
Euros
Até 1 ano
De 1 a 5 anos

2012
Euros

1.532
-

29.116
1.532

1.532

30.648

Os honorários facturados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas são os seguintes:
2013
Euros
Serviços de Auditoria e Revisão legal das contas
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8.000

9.

AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES

O valor desta rubrica é composto por:
2013
Euros

2012
Euros

Activos tangíveis:
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados

69.165

30.360

Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte

22.043
11.420

9.888
63.562

102.628

103.810

-

7.265

102.628

111.075

Activos intangíveis:
Software

10.

IMPOSTOS

O encargo com impostos sobre lucros no exercício é analisado como segue:
2013
Euros

2012
Euros

Impostos correntes:
Do exercício
Correcções relativas a exercícios anteriores

29.457
-

42.933
-

29.457

42.933

A Sociedade está sujeita a tributação em sede de imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) e correspondente Derrama.
O cálculo do imposto corrente do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foi apurado com
base numa taxa nominal de IRC e Derrama Municipal de 26,5%, de acordo com a Lei n.º 107B/2003, de 31 de Dezembro, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (que aprovou a Lei das Finanças
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Locais), acrescida de uma taxa adicional até 5% referente à Derrama Estadual que incide sobre
lucros tributáveis acima dos 7,5 milhões de Euros, nos termos previstos na Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013).
O cálculo do imposto corrente do exercício de 2012 foi apurado com base numa taxa nominal
de IRC e Derrama Municipal de 26,5%, de acordo com a Lei n.º 107-B/2003, de 31 de
Dezembro, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (que aprovou a Lei das Finanças Locais), acrescida
de uma taxa adicional até 5% referente à Derrama Estadual que incide sobre lucros tributáveis
acima dos 10 milhões de Euros, nos termos previstos na Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro
(Lei do Orçamento do Estado para 2012).
As declarações de autoliquidação do Banco ficam sujeitas a inspecção e eventual ajustamento
pelas Autoridades Fiscais durante um período de quatro anos ou seis anos, no caso de haver
prejuízos fiscais reportáveis. Assim, poderão vir a ter lugar eventuais liquidações adicionais de
impostos devido essencialmente a diferentes interpretações da legislação fiscal, ainda que seja
convicção da Administração que, no contexto das demonstrações financeiras, não ocorrerão
encargos adicionais de valor significativo.
A reconciliação da taxa de imposto é analisada como segue:
2013
%
Resultado antes de impostos
Imposto apurado com base na taxa de
imposto
Imposto diferido não constituído
Tributação autónoma

2012
Euros

%

(2.313.278)

Euros
(1.464.504)

23,00%

532.054

25,00%

336.836

(23,00%)
1,27%

(532.054)
29.457

(25,00%)
2,93%

(336.836)
42.933

1,27%

29.457

2,93%

42.933

A 31 de Dezembro de 2013, existem diferenças temporárias, por prejuízos fiscais, para as quais
o Banco não constituiu imposto diferido, em virtude de não se perspectivar vir a gerar lucro
tributável, as quais originariam um activo de imposto no montante de Euros 844.776.
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11.

RESULTADOS POR ACÇÃO
O resultado por acção é calculado da seguinte forma:
2013
Euros
Resultado líquido
Número médio de acções
Resultado por acção básico
Resultado por acção diluído

2012
Euros

(2.342.735)

(1.507.436)

5.000.000

5.000.000

(0,47)
(0,47)

(0,30)
(0,30)

O resultado por acção básico é calculado efectuando a divisão do resultado atribuível aos
accionistas do Banco pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação
durante o ano.

O resultado por acção diluído é calculado ajustando o efeito de todas as potenciais acções
ordinárias diluidoras ao número médio ponderado de acções ordinárias em circulação e ao
resultado líquido atribuível aos accionistas do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco não detinha potenciais acções ordinárias
diluidoras, pelo que o resultado por acção diluído é igual ao resultado por acção básico.

12.

CAIXA

A caixa inclui os valores disponíveis e outros que, pela sua natureza, se assemelham, tais como
notas e moedas em curso legal no pais e no estrangeiro.

Esta rubrica é analisada como se segue:
2013
Euros
Caixa em moeda nacional
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-

13.

DISPONIBILIDADES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros
Depósitos à ordem no país

2012
Euros

860.057

25.026

O escalonamento desta rubrica por prazo de vencimento é apresentado como segue:
2013
Euros
Até 3 meses

14.

2012
Euros

860.057

25.026

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros
Aplicações em instituições de crédito
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Juros a receber
Caixa Geral de Depósitos, S.A.

2012
Euros

17.500.000

21.500.000

38.181

49.969

17.538.181

21.549.969

O escalonamento desta rubrica por prazos de vencimento é apresentado como segue:
2013
Euros
Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
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2012
Euros

1.001.538
16.536.643

2.003.750
19.546.219

17.538.181

21.549.969
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A rubrica Aplicações em instituições de crédito originou o proveito no montante de Euros
425.026 (2012: Euros 50.281) relativo à remuneração da aplicação, sendo que, a taxa média
anual verificada situou-se nos 2,90% (2012: 2,81%).

15.

ACTIVOS TANGÍVEIS

Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros

2012
Euros

Imóveis:
Obras em imóveis arrendados

527.214

456.471

Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte

146.884
168.498

114.326
254.248

842.596

825.044

(102.628)
(189.886)

(103.810)
(165.906)

(292.514)

(269.716)

550.082

555.328

Depreciações acumuladas:
Relativas ao exercício corrente
Relativas a exercícios anteriores

Os movimentos da rubrica Activos tangíveis, durante o ano de 2013, são os seguintes:
Saldo em
1 Janeiro
Euros

Aquisições/
Dotações
Euros

Transfer.
Euros

Abates
Euros

Saldo em
31 Dezembro
Euros

Custo de aquisição:
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados
Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte
ferramentas
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456.471

100.037

-

(29.294)

527.214

114.326
254.248

43.129
(30.955)

30.955

(10.571)
(85.750)

146.884
168.498

825.044

143.167

30.955

(125.615)

842.596
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Saldo em
1 Janeiro
Euros

Aquisições/
Dotações
Euros

Transfer.
Euros

Saldo em
31 Dezembro
Euros

Abates
Euros

Depreciações acumuladas:
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados
Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte
ferramentas

37.989

69.165

-

(14.647)

92.507

19.854
211.873

22.043
11.420

30.955

(10.388)
(85.750)

31.509
168.498

269.716

102.628

30.955

(110.785)

292.514

555.328

40.539

-

(14.830)

550.082

Os movimentos da rubrica Activos tangíveis, durante o ano de 2012, são os seguintes:
Saldo em
1 Janeiro
Euros

Aquisições/
Dotações
Euros

Transfer.
Euros

Saldo em
31 Dezembro
Euros

Abates
Euros

Custo de aquisição:
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados
Em curso
Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte
ferramentas

29.294
12.220

414.956
-

12.220
(12.220)

-

456.471
-

15.766
254.248

98.560
-

-

-

114.326
254.248

311.528

513.516

-

-

825.044

7.629

30.360

-

-

37.989

9.966
148.311

9.888
63.562

-

-

19.854
211.873

165.906

103.810

-

-

269.716

145.622

409.706

-

-

555.328

Depreciações acumuladas:
Imóveis:
Obras em imóveis arrendados
Equipamento:
Mobiliário e material
Material de transporte
ferramentas

Relatório e Contas 2013

Página 65 de 78

16.

ACTIVOS INTANGÍVEIS

Esta rubrica é analisada como segue:

Activos intangíveis
Software em uso
Software em curso

2013
Euros

2012
Euros

1.889.407

1.341.842

1.889.407

1.341.842

-

-

-

-

1.889.407

1.341.842

Amortizações acumuladas:
Relativas ao exercício corrente
Relativas a exercícios anteriores

Os activos intangíveis detidos pelo Banco são relativos a softwares adquiridos à Wedo e
Oracle, sendo a Wedo o principal prestador de serviço relativamente ao desenvolvimento e
implementação do sistema core do Banco, o qual irá suportar a actividade bancária.
Os movimentos da rubrica Activos intangíveis, durante o ano de 2013, são os seguintes:
Saldo em
1 Janeiro
Euros

Aquisições/
Dotações
Euros

Transf.
Euros

Saldo em
31 Dezembro
Euros

Abates
Euros

Custo de aquisição:
Software
Em uso
Em curso

1.341.842

547.565

-

-

1.889.407

1.341.842

547.565

-

-

1.889.407

-

-

-

-

-

1.341.842

547.565

-

-

1.889.407

Amortizações
acumuladas:
Software em uso
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Os movimentos da rubrica Activos intangíveis, durante o ano de 2012, são os seguintes:
Saldo em
1 Janeiro
Euros

Aquisições/
Dotações
Euros

Transf.
Euros

Saldo em
31 Dezembro
Euros

Abates
Euros

Custo de aquisição:
Software
Em uso
Em curso

523.032
861.842

(523.032)
480.000

-

-

1.341.842

1.384.874

(43.032)

-

-

1.341.842

138.022

(138.022)

-

-

-

1.246.852

94.990

-

-

1.341.842

Amortizações acumuladas:
Software em uso

17.

ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

A diferença entre a carga fiscal imputada e a carga fiscal paga é analisada como segue:
2013
Euros
Carga fiscal imputada (dotações)
Carga fiscal paga
Diferença:
A receber
A pagar

2012
Euros

(29.457)
42.933

(42.933)
19.540

3.000
29.457

2.000
41.735

A carga fiscal paga inclui pagamentos por conta, retenções na fonte e entregas adicionais. A
provisão para impostos sobre lucros foi calculada de acordo com os critérios fiscais vigentes à
data do balanço.
A diferença a receber no montante de Euros 3.000 (2012: Euros 2.000) refere-se a pagamentos
especiais por conta. Estes pagamentos serão deduzidos à colecta dos quatro exercícios
seguintes. A parte que não puder ser deduzida por insuficiência de colecta só será
reembolsável a pedido da empresa, desde que cumpridos os requisitos do n.º3 do Artigo 93.º
do CIRC.
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18.

OUTROS ACTIVOS

Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros
Sector público administrativo
Outros devedores
Despesas com encargo diferido
Outros proveitos a receber
Outras operações a regularizar

Imparidade de outros activos

2012
Euros

30.375
956.434
79.504
106.051
42.039

622.009
409.180
29.223
141.766
8.757

1.214.403

1.210.935

-

-

1.214.403

1.210.935

A rubrica Sector público administrativo no montante de Euros 30.375 (2012: Euros 622.009)
refere-se a IVA a recuperar.
A rubrica Outros devedores inclui o montante de Euros 400.000 (2012: Euros 0) referente a
uma devolução a ser efectuada por um fornecedor de soluções informáticas no exercício de
2014, que à data de preparação destas demonstrações financeiras já se encontra regularizado.
Nesta rubrica incluísse igualmente o montante de Euros 534.411 (2012: Euros 377.745)
referente a facturas emitidas ao BNI – Banco de Negócios Internacional, S.A. no montante de
Euros 377.745 no âmbito da venda do software INSIS destinado à actividade seguradora, com
o intuito de o mesmo ser utilizado pela empresa seguradora a constituir no seio do grupo e, no
montante de Euros 156.666 no âmbito da refacturação por despesas incorridas por conta.
A rubrica Despesas com encargo diferido inclui o montante de Euros 35.211 (2012:
Euros 1.295) referente a custos com licenças de software.
A rubrica Outros proveitos a receber inclui o montante de Euros 102.361 (2012: Euros 22.535)
referente a despesas efectuadas por conta do BNI (Angola), registados no exercício de 2013 e
que irão ser redebitados no exercício de 2014.
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A rubrica Outras operações a regularizar inclui o montante de Euros 40.634 (2012: Euros 0)
referente a adiantamentos a pessoal, e o montante de Euros 1.405 (2012: Euros 8.459)
referente a adiantamentos a fornecedores.

19.

OUTROS PASSIVOS

Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros
Sector público administrativo
Fornecedores
Outros credores
Encargos a pagar com férias e subsídios de férias
Encargos sociais obrigatórios
Outros encargos a pagar
Outras contas de regularização

2012
Euros

43.338
214.610
2
158.573
28.943
16.220
6.284

26.016
180.645
282.510
105.797
23.242
124.617
-

467.970

742.827

A rubrica Sector público administrativo inclui o montante de Euros 21.636 (2012: Euros 11.941)
referente a retenção de imposto na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente, assim
como o montante de Euros 21.702 (2012: Euros 14.075) relativo a contribuições obrigatórias
para a segurança social.
A rubrica Fornecedores inclui, o montante de Euros 56.579 (2012: Euros 123.987) referente a
contratos de locação financeira com a Mercedes-Benz Financial Services, os quais se vencem
no exercício de 2014, o montante de Euros 95.476 (2012: Euros 0) referente a serviços
prestados pela SAS Institute, o montante de Euros 33.385 (2012: Euros 0) referente a serviços
jurídicos prestados pela Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e, o montante de Euros
20.887 (2012: Euros 43.714) referente a serviços prestados pela Mainroad.
A rubrica Outras contas de regularização inclui o montante de Euros 6.276 (2012: Euros 0)
referente adiantamentos recebidos a regularizar.
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20.

CAPITAL
O capital social no montante de Euros 25.000.000 (2012: Euros 25.000.000),
representado por 5.000.000 acções com o valor nominal de 5 Euro, encontra-se
integralmente subscrito e realizado.

À data de 31 de Dezembro de 2013, o capital social da Sociedade é detido a 97,97% pelo
BNI – Banco de Negócios Internacional, S.A., 2,00% pela Finaltrust – Participações Sociais
SGPS, S.A., 0,02% por Daniel Borges Salgado Carvalho dos Santos e 0,01% por Nuno
Fernando Teixeira Ferreira da Silva.

21.

RESERVA LEGAL
A reserva legal só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar
o capital. A legislação portuguesa aplicável ao sector financeiro exige que a reserva legal
seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro líquido anual, até a um limite
igual ao valor do capital social ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos
resultados transitados, se superior.

22.

RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS
Esta rubrica é analisada como segue:
2013
Euros
Reserva legal
Outras reservas e resultados transitados

2012
Euros

(1.099.462)

407.974

(1.099.462)

407.974

Durante o exercício de 2012, a Sociedade obteve entrada de numerário para cobertura de
prejuízos no montante de Euros 4.057.997, realizada pelo accionista BNI – Banco de Negócios
Internacional, S.A..
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23.

TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Todos os negócios e operações realizados pelo Banco com sociedades em relação de domínio
ou de grupo são cumulativamente celebrados em condições normais de mercado para
operações similares e fazem parte da actividade corrente do Banco.

À data de 31 de Dezembro de 2013, o valor das transacções do Banco com partes relacionadas,
assim como os respectivos custos e proveitos reconhecidos no exercício, foram:
2013
Demonstração de
resultados
Custos
Proveitos
Euros
Euros

Balanço
Activo
Euros
BNI – Banco de Negócios Internacional, S.A.

Passivo
Euros

627.688

-

-

108.177

627.688

-

-

108.177

À data de 31 de Dezembro de 2012, o valor das transacções da Sociedade com partes
relacionadas, assim como os respectivos custos e proveitos reconhecidos no exercício, foram:
2012
Demonstração de
resultados
Custos
Proveitos
Euros
Euros

Balanço
Activo
Euros
BNI – Banco de Negócios Internacional, S.A.

Passivo
Euros

519.511

-

-

141.766

519.511

-

-

141.766

A rubrica Activos inclui o montante de Euros 519.511 referente a facturas emitida ao BNI
(Angola) no âmbito da venda do Software INSIS e dos valores refacturados relativos ao
projecto Apolo. Esta rubrica inclui também o montante de Euros 108.177 relativos aos
valores a refacturar pelas despesas incorridas por conta do BNI (Angola).
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24.

JUSTO VALOR

As principais metodologias e pressupostos utilizados na estimativa do justo valor dos activos e
passivos financeiros registados no balanço ao custo amortizado são analisados como segue:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais, Disponibilidades em instituições de crédito,
Aplicações em instituições de crédito
Considerando os prazos curtos associados a estes instrumentos financeiros, o valor de balanço
é uma estimativa razoável do respectivo justo valor.
A 31 de Dezembro de 2013, a decomposição dos activos e passivos financeiros contabilizados
ao valor contabilístico (custo histórico) e ao seu justo valor é analisado como segue:
2013
Valor
contabilístico
Euros
Activos financeiros:
Caixa
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito

Justo
valor
Euros

100
860.057
17.538.181

100
860.057
17.538.181

-

-

Passivos financeiros:
Outros empréstimos

A 31 de Dezembro de 2012, a decomposição dos activos e passivos financeiros contabilizados
ao valor contabilístico (custo histórico) e ao seu justo valor é analisado como segue:
2012
Valor
contabilístico
Euros
Activos financeiros:
Caixa
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Passivos financeiros:
Outros empréstimos
Relatório e Contas 2013

Justo
valor
Euros

25.026
21.549.969

25.026
21.549.969

-

-
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25.

EVENTOS SUBSEQUENTES
A 24 de Fevereiro de 2014 o Banco obteve do Banco de Portugal a licença para exercer a
actividade bancária, estando desde essa data a desenvolver as acções necessários ao
início de actividade.

Para além do referido, não existindo outros factos relevantes, após 31 de Dezembro de
2013 que devam ser considerados para efeitos da preparação das demonstrações
financeiras.

BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A.
Sede: Praça Marquês de Pombal, n.º16 - 3.º,1250-016 Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o número de matrícula e de pessoa colectiva 509007333
Capital Social: €25.000.000,00
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CERTIFICAÇÃO
LEGAL DAS CONTAS
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