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1.Órgãos Sociais 

 

Mesa da Assembleia Geral  

Presidente: António Joaquim de Matos Pinto Monteiro  

Vice-Presidente: Pedro Canastra de Azevedo Maia  

Secretário: Mário Paulo Ramos Caetano Pereira  

 

Conselho de Administração  

Presidente: António Tomás Correia  

Vogais: José de Almeida Serra  

 Rui Manuel Silva Gomes do Amaral  

 Eduardo José da Silva Farinha  

 Álvaro Cordeiro Dâmaso  

 

Conselho Fiscal  

Presidente: José Rodrigues de Jesus  

Vogal Efetivo: António Monteiro de Magalhães  

Vogal Efetivo: Joaquim Henrique de Almeida Pina Lopes  

 

Revisor Oficial de Contas (efetivo) 

KPMG & Associados-Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. n.º189 

representado por Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC n.º 1.081 
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2. Enquadramento Macroeconómico 

 

A conjuntura macroeconómica global caracterizou-se, durante o ano de 2011, pelo 

abrandamento do ritmo de crescimento e pelo aumento generalizado dos níveis de risco, 

num quadro marcado pela ocorrência de variados e sucessivos impactos de natureza 

exógena que produziram alterações ao contexto subjacente e, por conseguinte, 

conduziram à revisão das políticas económicas à escala global. 

 

Assistiu-se ao aprofundamento da crise da dívida soberana da Zona Euro, que produziu 

efeitos no aumento dos prémios de risco nos mercados financeiros, conduzindo a 

condições financeiras mais restritivas para os agentes económicos, não só nos países 

mais afetados, mas, também, com efeitos de contágio sobre o sistema financeiro 

internacional e com impacto ao nível das decisões de consumo e de investimento. O 

alastrar da crise a Espanha e Itália colocou-a noutro patamar de dimensão e impactos. 

Observam-se efeitos sobre a economia mundial das medidas de austeridade nestes 

países, sendo que a própria França também começou a ver ameaçado o seu rating triple A 

(entretanto já revisto em baixa, no início de 2012, por uma das três principais agências de 

rating), forçando o Governo a anunciar medidas que visam uma consolidação orçamental 

mais tempestiva.  

 

A economia global encerrou o ano de 2011 com um crescimento que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) estima em 3,8%, mais fraco do que o registado em 2010 (4,3%). 

 

Apenas os EUA registaram crescimentos entre as principais economias desenvolvidas, na 

medida em que a Zona Euro, o Reino Unido e o Japão contraíram no 4º trimestre do ano. 

Apesar do abrandamento, continuaram a ser visíveis ritmos de crescimento bastante 

diferenciados em 2011, onde as economias desenvolvidas registaram um nível de 1,6%, 

ao passo que as economias emergentes e em desenvolvimento atingiram 6,2%. 

 

A atividade económica em Portugal evoluiu em contraciclo com a Zona Euro, observando 

quedas em todos os trimestres, tendo a única exceção sido o derradeiro trimestre do ano, 

onde também a Zona Euro contraiu, embora substancialmente menos do que em Portugal 
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(decréscimos em cadeia de 0,3% e 1,3%, respetivamente). No conjunto do ano, o PIB terá 

contraído 1,6%, depois de, em 2010, ter crescido 1,4%. 

 

3. Atividade em 2011 

 

Na sequência do processo de reestruturação do Grupo Montepio, decorrente da Oferta 

Pública de Aquisição Geral e Voluntária sobre as ações representativas do capital social da 

Finibanco – Holding, SGPS, S.A., concluída na sessão especial de Bolsa de 29 de 

Novembro de 2010 e da subsequente aquisição potestativa de 0,77% do capital social e 

dos direitos de voto que o Montepio Geral – Associação Mutualista não logrou adquirir no 

âmbito da Oferta, durante o ano de 2011 ocorreram os seguintes eventos: 

 Em 30 de Março de 2011, o Finibanco – Holding, SGPS S.A. alienou ao Montepio 

Geral - Associação Mutualista o capital que detinha da Finibanco Vida – Companhia 

de Seguros, S.A., (50% do seu montante) e a totalidade do capital das empresas 

Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA, Finimóveis - Sociedade Imobiliária 

de Serviços Auxiliares, SA e Lestinvest, SGPS S.A.; 

 Em 31 de Março de 2011, a Caixa Económica - Montepio Geral adquiriu ao 

Montepio Geral - Associação Mutualista, 100% do capital da Finibanco – Holding, 

SGPS S.A., com vista a consolidar nas suas, as atividades, as operações e as redes 

das subsidiárias do Finibanco-Holding. 

Com esta aquisição a CEMG passou a deter a totalidade do capital social e dos direitos de 

voto das empresas que constituem o universo das participadas da Finibanco – Holding, 

SGPS S.A., ou seja, do Finibanco, S.A., da Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, 

S.A. e da Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. e uma participação de 

61,274% do capital social e dos direitos de voto da sociedade de direito angolano, 

Finibanco Angola, S.A.. 
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4 Análise Económica e Financeira 

 

Em 31 de Dezembro de 2011, o ativo líquido do Finibanco Holding situou-se em 306,4 

milhões de euros, patenteando um acréscimo de 1,8% face a 31 de Dezembro de 2010. 

Os investimentos efetuados em filiais e em associadas, que no final do ano se situavam em 

250,5 milhões de euros, registaram uma diminuição, no montante de 18,6 milhões de 

euros, justificada pela alienação à AMMG das empresas anteriormente referidas.  

A rubrica de Disponibilidades em outras instituições de crédito evidenciava um montante de 

19,2 milhões de euros (0,3 milhões de euros em 2010). 

A carteira de Ativos financeiros disponíveis para venda, composta em 97,3% por títulos de 

dívida (14,6 milhões de euros) situava-se em 15 milhões de euros (4,9% do total do ativo) e 

registava um acréscimo de 4,9 milhões de euros. 

O passivo manifestava um aumento de 5,8 milhões de euros (+4,8%), situando-se em 

126,7 milhões de euros. O passivo financeiro, no montante de 123,2 milhões de euros, 

estava decomposto em Recursos de outras instituições de crédito (28,1 milhões de euros) 

e em Responsabilidades representadas por títulos (95,1 milhões de euros). 

Os capitais próprios registaram um ligeiro decréscimo, de 0,4 milhões de euros (-0,2%), 

situando-se em 179,7 milhões de euros.  

A margem financeira diminuiu 1,9 milhões de euros e situou-se em 4,0 milhões de euros 

negativos, em face do agravamento do custo de “funding” e do aumento, em termos 

médios anuais, do volume de financiamento. 

A rubrica de rendimentos de instrumentos de capital inclui os dividendos recebidos das 

empresas filiais e associadas, no montante de 4,4 milhões de euros, correspondo-lhe um 

decréscimo homólogo de cerca de 0,3 milhões de euros. 

Os Resultados em operações financeiras diminuíram 0,8 milhões de euros, uma vez que 

em 2010 incorporaram ganhos em ativos financeiros disponíveis para venda. 
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As Comissões líquidas foram negativas em 0,1 milhões de euros e os Outros proveitos 

líquidos positivos em 2 milhões de euros, registando valores idênticos aos verificados no 

exercício anterior. 

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 3 milhões de euros. Deste 

reforço, 2,9 milhões de euros referem-se à cobertura de riscos contingenciais relacionados 

com processos judiciais em curso. Em 2010 foram registadas imparidades no montante de 

13,3 milhões de euros, das quais 13 milhões de euros em Investimentos em filiais, 

associadas e empreendimentos conjuntos. 

Os Encargos de estrutura regrediram 651 mil euros, em resultado da diminuição registada 

na componente de Serviços especializados, em 495 mil euros, e na rubrica de Custos com 

o pessoal, em 178 mil euros. 

O Resultado do exercício foi negativo de 292 mil euros, evidenciando um aumento de 8,8 

milhões de euros face a Dezembro de 2010, em consequência da redução das 

imparidades constituídas neste exercício. 

 

5. Aplicação de Resultados 

 

No exercício de 2011 o Finibanco – Holding, SGPS, S.A. registou um prejuízo no montante 

de 291.505,51 euros, propondo o Conselho de Administração que os mesmos sejam 

levados a Resultados Transitados. 

 

 

6. Declarações dos Membros do Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração do Finibanco – Holding, SGPS, S.A declara que, tanto 

quanto é do seu conhecimento, o relatório de gestão e as contas anuais relativas ao 

exercício de 2011, expõem fielmente a evolução dos negócios, foram elaboradas em 

conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis e dão uma imagem verdadeira e 
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apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados do Finibanco – 

Holding, SGPS, S.A.. 

Mais declara ainda que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 

desempenho e da posição do Finibanco – Holding, SGPS, S.A., bem como a descrição dos 

principais riscos e incertezas com que se defronta. 

 

António Tomás Correia  

 

José de Almeida Serra  

 

Rui Manuel Silva Gomes do Amaral  

 

Eduardo José da Silva Farinha  

 

Álvaro Cordeiro Dâmaso  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrações Financeiras e Certificação Legal de Contas 

 

 



(Valores expressos em milhares de euros)

2010

Activo Bruto
Imparidade e 

amortizações
Activo Líquido Activo Líquido

Activo

Disponibilidades em outras instituições de crédito  19 176 -  19 176   285 

Activos financeiros disponíveis para venda  17 708  2 687  15 021  10 106 

Outros activos tangíveis  16 865  4 668  12 197  12 415 

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos  250 819   341  250 478  269 077 

Activos por impostos correntes   82 -   82   82 

Activos por impostos diferidos   490 -   490 - 

Outros activos  10 003  1 034  8 969  9 039 

Total de Activo  315 143  8 730  306 413  301 004 

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito  28 078  29 350 

Responsabilidades representadas por títulos  95 127  90 080 

Provisões  1 900 - 

Passivos por impostos correntes   10   247 

Passivos por impostos diferidos -   347 

Outros passivos  1 612   942 

Total de Passivo  126 727  120 966 

Capital Próprio

Capital  175 000  175 000 

Prémios de emissão  30 000  30 000 

Reservas de justo valor (  616) (  528)

Outras reservas e resultados transitados ( 24 406) ( 15 390)

Resultado líquido do exercício (  292) ( 9 044)

Total de Capital Próprio  179 686  180 038 

Total de Passivo e Capital Próprio  306 413  301 004 

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2011

Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2011 e 2010



(Valores expressos em milhares de Euros)

2011 2010

Juros e proveitos similares   167   262 

Juros e encargos similares  4 209  2 411 

    Margem financeira ( 4 042) ( 2 149)

Rendimentos de instrumentos de capital  4 413  4 678 

Encargos com serviços e comissões (  98) (  208)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda   6   813 

Resultados de reavaliação cambial - - 

Resultados de alienação de outros activos (  1) - 

Outros resultados de exploração  2 030  2 036 

    Total de proveitos operacionais  2 308  5 170 

Custos com pessoal   49   227 

Gastos gerais administrativos   137   609 

Depreciações e amortizações   218   219 

Outras provisões  1 900 - 

Imparidade de outros activos  1 107  13 261 

    Resultado antes de impostos ( 1 103) ( 9 146)

Impostos

    Diferidos (  811) (  102)

    Resultado líquido do exercicio (  292) ( 9 044)

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Demonstração dos Resultados

para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS  
 

Introdução 

1 Examinámos as demonstrações financeiras do Finibanco – Holding, SGPS, S.A., as 

quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011 (que evidencia um total de 

306.413 milhares de euros e um total de capital próprio de 179.686 milhares de euros, 

incluindo um resultado líquido negativo de 292 milhares de euros), a Demonstração dos 

resultados, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração das alterações nos 

capitais próprios e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e 

os correspondentes Anexos.  

Responsabilidades 

2 É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações 

financeiras, em conformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas, definidas pelo 

Banco de Portugal, que têm como base a aplicação das Normas Internacionais de Relato 

Financeiro tal como adoptadas pela União Europeia, com excepção das matérias definidas 

nos nºs 2º e 3º do Aviso nº 1/2005 e no nº 2º do Aviso nº 4/2005 do Banco de Portugal 

("NCA's"), que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira 

Sociedade, o resultado das suas operações, o rendimento integral as alterações nos 

capitais próprios e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios 

contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.  

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

Âmbito 

4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as 

Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais 

exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de 

segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 

materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

 a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações 

constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 

juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua 

preparação; 

 a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua 

divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

 a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e, 

 a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das 

demonstrações financeiras. 
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5 O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira 

constante do Relatório de gestão com as demonstrações financeiras.  

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da 

nossa opinião. 

Opinião  

7 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 

financeira do Finibanco – Holding, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro de 2011, o 

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações nos 

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA’s, 

conforme definidas pelo Banco de Portugal. 

Ênfase 

8 Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção que os valores 

das demonstrações financeiras, referentes ao período findo em 31 de Dezembro de 2010, 

são apresentados apenas para fins comparativos. As referidas demonstrações financeiras 

foram auditadas por outra Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que emitiu a 

Certificação Legal das Contas com uma reserva e com duas ênfases em 5 de Maio de 

2011. A nossa nomeação como revisores ocorreu em 22 de Julho de 2011 para 

efectuarmos a revisão legal das contas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011. 

Consequentemente, efectuámos os procedimentos de auditoria aos saldos de balanço em 1 

de Janeiro de 2011, que considerámos adequados atendendo às circunstâncias. 

Relato sobre outros requisitos legais 

9 É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante 

com as demonstrações financeiras do exercício. 

 

Lisboa, 22 de Março de 2012 

 

 

 

  

KPMG & Associados  

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189) 

representada por 

Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC n.º 1081) 



 

 

 

 

 

 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 (Páginas 4 a 44) 

 
 



(Valores expressos em milhares de Euros)

Notas 2011 2010

Juros e proveitos similares 3   167   262 
Juros e encargos similares 3  4 209  2 411 

    Margem financeira ( 4 042) ( 2 149)

Rendimentos de instrumentos de capital 4  4 413  4 678 
Encargos com serviços e comissões 5 (  98) (  208)
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 6   6   813 
Resultados de reavaliação cambial - - 
Resultados de alienação de outros activos (  1) - 
Outros resultados de exploração 7  2 030  2 036 

    Total de proveitos operacionais  2 308  5 170 

Custos com pessoal 8   49   227 
Gastos gerais administrativos 9   137   609 
Depreciações e amortizações 10   218   219 
Outras provisões 11  1 900 - 
Imparidade de outros activos 12  1 107  13 261 

    Resultado antes de impostos ( 1 103) ( 9 146)

Impostos
    Diferidos 18 (  811) (  102)

    Resultado líquido do exercicio (  292) ( 9 044)

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Demonstração dos Resultados
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010



(Valores expressos em milhares de Euros)

Nota 2011 2010 

Outro rendimento integral do exercício:

   Reserva de justo valor
      Instrumentos financeiros disponíveis para venda 25 (88) 349 

   Impostos diferidos 18 28 (105)

Total de outro rendimento integral do exercício depois de impostos (60) 244 

   Resultado líquido do exercício (292) (9.044)

Total de rendimento integral do exercício (352) (8.800)

Finibanco- Holding, SGPS S.A.

Demonstração Individual do Rendimento Integral
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras individuais



(Valores expressos em milhares de euros)

Notas 2011 2010

Activo
Disponibilidades em outras instituições de crédito 13  19 176   285 
Activos financeiros disponíveis para venda 14  15 021  10 106 
Outros activos tangíveis 15  12 197  12 415 
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 16  250 478  269 077 
Activos por impostos correntes   82   82 
Activos por impostos diferidos 18   490 - 
Outros activos 17  8 969  9 039 

          Total do Activo  306 413  301 004 

Passivo
Recursos de outras instituições de crédito 19  28 078  29 350 
Responsabilidades representadas por títulos 20  95 127  90 080 
Provisões 21  1 900 - 
Passivos por impostos correntes   10   247 
Passivos por impostos diferidos 18 -   347 
Outros passivos 22  1 612   942 

          Total do Passivo  126 727  120 966 

Capitais Próprios
Capital 23  175 000  175 000 
Prémios de emissão 25  30 000  30 000 
Reservas de justo valor 25 (  616) (  528)
Outras reservas e resultados transitados 24 e 25 ( 24 406) ( 15 390)
Resultado líquido do exercício (  292) ( 9 044)

          Total de Capitais Próprios  179 686  180 038 
 306 413  301 004 

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finibanco-Holding, SGPS S.A.
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



(Valores expressos em milhares de Euros)

Total da
situação Prémios Reserva

Reserva por 
impostos

Reservas de 
reavaliação Outras Reservas de Resultados Resultado

líquida Capital de emissão legal diferidos legais reservas justo valor acumulados líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2009 192.338 175.000 30.000 6.676 257 1.104 19.001 (877) (53.313) 14.490 

Outros movimentos registados directamente 
   na situação líquida:  

     Alterações de justo valor (nota 25) 349 - - - - - - 349 - - 

     Impostos diferidos relativos a alterações
     de justo valor (nota 18) (105) - - - (105) - - - - - 

Resultado do exercício (9.044) - - - - - - - - (9.044)

Total de ganhos e perdas reconhecidos 
   no exercício (8.800) - - - (105) - - 349 - (9.044)

Distribuição de resultados (nota 26) (3.500) - - - - - - - - (3.500)

Constituição de reservas

     Reserva legal (nota 25) - - - 1.449 - - - - - (1.449)

     Outras reservas - - - - - - - - 9.541 (9.541)

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 180.038 175.000 30.000 8.125 152 1.104 19.001 (528) (43.772) (9.044)

Outros movimentos registados directamente 
   na situação líquida:  

     Alterações de justo valor (nota 25) (88) - - - - - - (88) - - 

    Impostos diferidos relativos a alterações
    de justo valor (nota 18) 28 - - - 28 - - - - - 

Resultado do exercício (292) - - - - - - - - (292)

Total de ganhos e perdas reconhecidos 
   no exercício (352) - - - 28 - - (88) - (292)

Constituição de reservas

     Outras reservas - - - - - - - - (9.044) 9.044 

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 179.686 175.000 30.000 8.125 180 1.104 19.001 (616) (52.816) (292)

Finibanco-Holding, SGPS, S.A.

Mapa de alterações na Situação Líquida
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras individuais



(Valores expressos em milhares de Euros)

2011 2010

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Juros recebidos   167   277 
Pagamento de juros ( 4 312) ( 1 961)
Pagamento de comissões (  98) (  208)
Despesas com pessoal e fornencedores (  186) (  836)
Outros pagamentos e recebimentos  2 937  2 038 

( 1 492) (  690)

(Aumentos) / diminuições de activos operacionais
Créditos sobre instituições de crédito e clientes ( 13 950)  9 650 
Outros activos ( 1 647)  24 914 

( 15 597)  34 564 

(Aumentos) / diminuições de passivos operacionais
Recursos para com instituições de crédito ( 1 169)  28 900 

( 1 169)  28 900 
( 18 258)  62 774 

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Dividendos recebidos  2 330  6 446 
(Compra) / venda de activos financeiros disponíveis para venda ( 4 953)  3 416 
(Compra) / venda de activos investimentos em associadas  32 548 ( 67 864)

 29 925 ( 58 002)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Reembolso de obrigações de caixa e títulos subordinados  5 047 (  202)
Aumento / (diminuição) noutras contas de passivo  2 177 ( 4 318)

 7 224 ( 4 520)

Variação líquida em caixa e equivalentes  18 891   252 
Caixa e equivalentes no início do período   285   33 

Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 13)   285   33 

Caixa e equivalentes no fim do exercício  19 176   285 

Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



 

 

 

Finibanco-Holding, SGPS S.A. 
 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais  

31 de Dezembro de 2011 
 

1 Políticas contabilísticas 

1.1 Bases de apresentação 

 O Finibanco-Holding, SGPS S.A. (adiante designado por Finibanco Holding) tem a sede social no 

Porto, exercendo as funções de “holding”, operando em áreas da actividade bancária com as 

características de Banca Universal. O Finibanco Holding é a entidade central de um grupo de empresas 

multiespecializadas que oferecem um extenso leque de produtos e serviços financeiros para empresas e 

investidores, institucionais e particulares.  

 

No decurso do exercício de 2010, o Montepio Geral – Associação Mutualista, accionista único da 

Caixa Económica Montepio Geral (“CEMG”), procedeu à aquisição de 100% do capital da 

Finibanco-Holding, SGPS S.A. através de uma Oferta Pública de Aquisição no montante de Euros 

341.250.000. 

No âmbito 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 do Banco de Portugal n.º 1/2005, as demonstrações 

financeiras do Finibanco Holding são preparadas de acordo com as Normas de Contabilidade 

Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal que têm como base a aplicação das Normas Internacionais 

de Relato Financeiro ('IFRS') em vigor e adoptadas pela União Europeia, com excepção das matérias 

definidas nos nº 2º e 3º do Aviso nº 1/2005 e nº 2 do Aviso nº 4/2005 do Banco de Portugal ('NCA's'). 

As NCA's incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board ('IASB') bem 

como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee 

('IFRIC') e pelos respectivos órgãos antecessores com excepção dos aspectos já referidos definidos 

nos Avisos nº 1/2005 e nº 4/2005 do Banco de Portugal: i) valorimetria e provisionamento do crédito 

concedido, relativamente ao qual se manterá o actual regime, ii) benefícios aos empregados, através 

do estabelecimento de um período para diferimento do impacto contabilístico decorrente da transição 

para os critérios da IAS 19 e iii) restrição de aplicação de algumas opções previstas nas IAS/IFRS. 

As demonstrações financeiras agora apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração 

do Finibanco Holding em 8 de Março de 2012. As demonstrações financeiras são apresentadas em 

Euros arredondadas ao milhar mais próximo. 

Todas as referências deste documento a quaisquer normativos reportam sempre à respectiva versão 

vigente. 

O Finibanco Holding adoptou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória para exercícios que 

se iniciaram a 1 de Janeiro de 2011. 

As demonstrações financeiras do Finibanco Holding para o exercício findo em 31 de Dezembro de 

2011 foram preparadas para efeitos de reconhecimento e mensuração em conformidade com as 

NCA's emitidas pelo Banco de Portugal e em vigor nessa data. 
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Em 2011, o Finibanco Holding adoptou a IFRS 7 - Instrumentos financeiros: Divulgações – 

Transferências de activos financeiros e o Annual Improvement Project emitido em Maio de 2010. 

Estas normas, de aplicação obrigatória com referência a 1 de Janeiro de 2011, tiveram impacto ao 

nível da divulgação de informação adicional sobre os activos e passivos do Finibanco Holding. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, 

modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados, activos 

financeiros e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor através de resultados e activos 

financeiros disponíveis para venda, excepto aqueles para os quais o justo valor não está disponível. 

Os activos financeiros e passivos financeiros que se encontram cobertos no âmbito da contabilidade 

de cobertura são apresentados ao justo valor relativamente ao risco coberto, quando aplicável. Os 

outros activos financeiros e passivos financeiros e activos e passivos não financeiros são registados 

ao custo amortizado ou custo histórico. Activos não correntes detidos para venda e grupos detidos 

para venda (disposal groups) são registados ao menor do seu valor contabilístico ou justo valor 

deduzido dos respectivos custos de venda. O passivo sobre obrigações de benefícios definidos é 

reconhecido ao valor presente dessa obrigação líquido dos activos do fundo. 

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente em todos os 

exercícios das demonstrações financeiras agora apresentadas. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCA's requer que o Conselho de 

Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas 

contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos 

associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo 

com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos 

cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das 

estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade ou para as 

quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos são apresentados na nota 1. m). 

a) Instrumentos financeiros 

(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

1) Activos financeiros disponíveis para venda 

Os activos financeiros disponíveis para venda detidos com o objectivo de serem mantidos pelo 

Finibanco Holding, 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, incluindo 

os custos ou proveitos associados às transacções. Os activos financeiros disponíveis para venda são 

posteriormente mensurados ao seu justo valor. As alterações no 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 reconhecidos em resultados quando for 

atribuído o direito ao recebimento. 

2) Outros passivos financeiros 

Os outros passivos financeiros são todos os passivos financeiros que não se encontram registados na 

categoria de passivos financeiros ao justo valor através de resultados. Esta categoria inclui tomadas 
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em mercado monetário, depósitos de clientes e de outras instituições financeiras, dívida emitida, entre 

outros. 

Estes passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e subsequentemente ao custo 

amortizado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros 

reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva são reconhecidos em margem financeira. 

As mais e menos-valias apuradas no momento da recompra de outros passivos financeiros são 

reconhecidas em Resultados de Operações Financeiras no momento em que ocorrem. 

ii) Transferências entre categorias 

O Finibanco Holding apenas procede à transferência de activos financeiros não derivados com 

pagamentos fixados ou determináveis e maturidades definidas, da categoria de activos financeiras 

disponíveis para venda para a categoria de activos financeiros detidos até à maturidade, desde que 

tenha a intenção e a capacidade de manter estes activos financeiros até à sua maturidade.   

Estas transferências são efectuadas com base no justo valor dos activos transferidos, determinado na 

data da transferência. A diferença entre este justo valor e o respectivo valor nominal é reconhecida 

em resultados até à maturidade do activo, com base no método da taxa efectiva. A reserva de justo 

valor existente na data da transferência é também reconhecida em resultados com base no método da 

taxa efectiva. 

As transferências para a (i) categoria de activos financeiros detidos até à maturidade só podem ser 

efectuadas desde que exista a intenção e a capacidade de manter estes activos financeiros até à sua 

maturidade e para a (ii) categoria de crédito a clientes desde que exista a intenção e a capacidade de 

manter estes activos financeiros num futuro previsível e os mesmos não sejam transaccionáveis num 

mercado activo. 

Não foram efectuadas transferências entre carteiras no exercício de 2010 e de 2011. 

 

(iii) Imparidade 

Em cada data de balanço é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva de 

imparidade, nomeadamente de um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados de um 

activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possa ser medido de forma fiável ou com base 

numa queda acentuada ou prolongada do justo valor do activo financeiro, abaixo do custo de 

aquisição. 

Se for identificada imparidade num activo financeiro disponível para venda, a perda acumulada 

(mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas de 

imparidade anteriormente reconhecidas por contrapartida de resultados) é transferida de reservas de 

justo valor e reconhecida em resultados. Caso, num período subsequente, o justo valor dos 

instrumentos de dívida classificados como activos financeiros disponíveis para venda aumente e esse 

aumento possa ser objectivamente associado a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda 

por imparidade em resultados, a perda por imparidade é revertida por contrapartida de resultados. A 

reversão das perdas de imparidade reconhecidas em instrumentos de capital classificados como 

activos financeiros disponíveis para venda é registada por contrapartida de reservas de justo valor 

quando se revertem. 
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b) Investimentos em associadas 

Os investimentos em associadas, nos quais o Finibanco Holding exerce influência significativa mas 

não exerce controlo, são valorizados ao custo de aquisição. Estes investimentos são sujeitos a testes 

de imparidade periódicos. 

Conforme o parágrafo 10, alínea a), da IAS 27 – Demonstrações Financeiras Consolidadas e 

Separadas, no caso da empresa-mãe ser, ela própria, uma subsidiária totalmente detida, ou uma 

subsidiária parcialmente detida por uma outra entidade e se os seus outros proprietários, incluindo os 

que de outra forma não tenham direito a voto, tiverem sido informados de que a empresa-mãe não 

apresenta demonstrações financeiras consolidadas e não objectem a tal situação, o Finibanco Holding 

não necessita de apresentar demonstrações financeiras consolidadas. 

c) Transacções em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor 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. 

d) Reconhecimento de juros 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao custo 

amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares 

(margem financeira), pelo método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa efectiva de activos 

financeiros disponíveis para venda também são reconhecidos em margem financeira assim como dos 

activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros 

estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um período 

mais curto) para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro. 

Para a determinação da taxa de juro efectiva, o Finibanco Holding procede à estimativa dos fluxos de 

caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo 

opções de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo 

inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, 

custos de transacção e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção, 

excepto para activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram 

reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na 

taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por 

imparidade. 
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Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são 

considerados os seguintes aspectos: 

- Os juros de créditos vencidos com garantias reais até que seja atingido o limite de cobertura 

prudentemente avaliado são registados por contrapartida de resultados de acordo com a IAS 18 

no pressuposto de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e 

- Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias que não 

esteja coberto por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando 

recebidos por se considerar, no âmbito da IAS 18, que a sua recuperação é remota. 

Para os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que forem classificados como 

instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro, a componente de juro não é autonomizada das 

alterações no seu justo valor, sendo classificada como Resultados de operações de negociação e 

cobertura. Para derivados de cobertura do risco de taxa de juro e associados a activos financeiros ou 

passivos financeiros reconhecidos na categoria de "Fair Value Option", a componente de juro é 

reconhecida em Juros e proveitos equiparados ou em Juros e custos equiparados (margem financeira). 

e) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões 

Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes 

critérios: 

- Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados 

é efectuado no período a que respeitam;  

- Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o 

referido serviço está concluído.  

- Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento financeiro, os 

proveitos resultantes de serviços e comissões são registados na margem financeira. 

f) Resultados de operações financeiras (Resultados de activos financeiros 

disponíveis para venda) 

O Resultado de operações financeiras reflecte as mais ou menos-valias das alienações de activos 

financeiros disponíveis para venda. 

g) Outros activos tangíveis 

Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas 

amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Os custos subsequentes são reconhecidos como 

um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para o 

Finibanco Holding. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida 

que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

O Finibanco Holding procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam 

que o valor contabilístico excede o maior entre o valor de uso e o justo valor deduzido dos custos de 

venda, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. 
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As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com os seguintes 

períodos de vida útil esperada: 

  Número de anos 
 

 Imóveis de serviço próprio 50 

 Beneficiações em edifícios arrendados 10 

 Outras imobilizações 4 a 10 

 

Sempre que exista uma indicação de que um activo fixo tangível possa ter imparidade, é efectuada 

uma estimativa do seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre 

que o valor líquido desse activo exceda o valor recuperável. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido de custos 

de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa 

estimados futuros que se espera vir a obter com o uso continuado do activo e da sua alienação no final 

da vida útil. 

As perdas por imparidade de activos fixos tangíveis são reconhecidas em resultados do exercício. 

h) 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 balanço, onde se 

incluem a caixa e as disponibilidades em outras instituições de crédito. 

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

bancos centrais. 

i) Offsetting 

Os activos e passivos financeiros são compensados e reconhecidos pelo seu valor líquido em balanço 

quando o Finibanco Holding tem um direito legal de compensar os valores reconhecidos e as 

transacções podem ser liquidadas pelo seu valor líquido. 

j) Impostos sobre lucros 

O Finibanco Holding está sujeito ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (“CIRC”). 

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes e 

impostos diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos resultados, excepto quando 

relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu 

reconhecimento em capitais próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios 

decorrentes da reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda e de derivados de cobertura 

de fluxos de caixa são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem 

reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura relativamente ao rendimento tributável do 

exercício, utilizando a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas autoridades à 

data de balanço e quaisquer ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. 
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Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, 

sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base 

fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço e 

que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de lucros 

tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo 

prejuízos fiscais reportáveis). 

O Finibanco Holding procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação dos 

activos e passivos por impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de 

compensar activos por impostos correntes e passivos por impostos correntes; e (ii) os activos e 

passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela 

mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis que 

pretendam liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos 

e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou activos por 

impostos diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 

k) Relato por segmentos 

Um segmento de negócio é um conjunto de activos e operações que estão sujeitas a riscos e proveitos 

específicos diferentes de outros segmentos de negócio. 

Um segmento geográfico é uma componente identificável do Finibanco Holding que se destina a 

fornecer um produto ou serviço individual ou um grupo de produtos ou serviços relacionados, dentro 

de um ambiente económico específico e que esteja sujeito a riscos e benefícios que sejam 

diferenciáveis de outros, que operem em ambientes económicos diferentes. 

Os resultados e activos da Sociedade referem-se exclusivamente à actividade de gestão de 

participações sociais, razão pela qual não se apresenta relato por segmentos.  

Substancialmente a actividade da Sociedade desenvolvem-se em Portugal pelo que também não se 

considera relevante apresentar o reporte por segmento geográfico. 

l) Provisões 

São reconhecidas provisões quando (i) o Finibanco Holding tem uma obrigação presente (legal ou 

decorrente de práticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas 

responsabilidades), (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa 

ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir a melhor 

estimativa, sendo revertidas por resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis. 

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram 

inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar. 

m) Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 

As IFRS estabeleceram um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que o Conselho de 

Administração utilize o julgamento e faça as 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 Finibanco Holding são analisadas nos 
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parágrafos seguintes, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os 

resultados reportados do Finibanco Holding e a sua divulgação. 

Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um tratamento 

contabilístico alternativo em relação ao adoptado pelo Conselho de Administração, os resultados 

reportados pelo Finibanco Holding poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente fosse 

escolhido. O Conselho de Administração considera que os critérios adoptados são apropriados e que 

as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira do Finibanco 

Holding e das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no 

entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou 

estimativas são mais apropriadas. 

Imparidade dos activos financeiros disponíveis para venda 

O Finibanco Holding determina que existe imparidade nos seus activos financeiros disponíveis para 

venda quando existe uma desvalorização continuada ou de valor significativo no seu justo valor. A 

determinação de uma desvalorização continuada ou de valor significativo requer julgamento. No 

julgamento efectuado, o Finibanco Holding avalia, entre outros factores, a volatilidade normal dos 

preços dos activos financeiros. 

Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de mercado ou de modelos de avaliação, 

os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de 

estimativas de justo valor. 

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas poderiam resultar 

num nível diferente de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos 

resultados do Finibanco Holding. 

Impostos sobre os lucros 

Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efectuar determinadas 

interpretações e estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação 

dos impostos a pagar é incerta 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 Portuguesas têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria colectável 

efectuado pelo Finibanco Holding durante um período de quatro ou seis anos, no caso de haver 

prejuízos reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes 

principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o 

Conselho de Administração considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das 

demonstrações financeiras. 
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2 Margem financeira e resultados de activos financeiros 

disponíveis para venda 

As IFRS em vigor exigem a divulgação desagregada da margem financeira, dos resultados de activos 

financeiros disponíveis para venda, conforme apresentado nas notas 3 e 6. Uma actividade de negócio 

específica pode gerar impactos quer na rubrica de resultados em operações de activos financeiros 

disponíveis para venda, quer nas rubricas da margem financeira, pelo que o requisito de divulgação, 

tal como apresentado, evidencia a contribuição das diferentes actividades de negócio para a margem 

financeira e para os resultados em activos financeiros disponíveis para venda. 

A análise conjunta destas rubricas é apresentada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Margem financeira  4 209  2 411

Resultados de activos financeiros disponiveis para venda   6   813

 4 215  3 224
 

 

3 Margem financeira 

 O valor desta rubrica é composto por: 

De activos / 

passivos ao custo 

amortizado e 

activos  disponíveis 

para venda

Euros '000

De activos / 

passivos ao custo 

amortizado e 

activos  disponíveis 

para venda

Euros '000

Juros e rendimentos similares:

Juros de outras aplicações -   87 

Juros de depósitos   6   3 

Juros de títulos disponíveis para venda   13   14 

Outros juros e rendimentos similares   148   158 

  167   262 

Juros e encargos similares:

Juros de títulos emitidos  1 872  1 950 

Juros de empréstimos  2 337   461 

 4 209  2 411 

Margem Financeira ( 4 042) ( 2 149)

20102011
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4 Rendimentos de instrumentos de capital 

 O valor desta rubrica é composto por: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Dividendos de activos financeiros disponíveis para venda -   37 

Dividendos de empresas filiais  3 160  3 200 

Dividendos de empresas associadas  1 253  1 441 

 4 413  4 678 
 

 

5 Encargos de serviços e comissões 

 O valor desta rubrica é composto por:  

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Encargos com serviços e comissões:

Por serviços bancários prestados por terceiros (  55) (  146)

Outros encargos com serviços e comissões (  43) (  62)

(  98) (  208)
 

 

6 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 

O valor desta rubrica é composto por: 

Proveitos

Euros 000

Perdas

Euros '000

Total

Euros '000

Proveitos

Euros 000

Perdas

Euros '000

Total

Euros '000

Obrigações e outros títulos 

de rendimento fixo

De outros emissores   6 -   6 - - - 

Acções - - -   813 -   813 

  6 -   6   813 -   813 

2011 2010
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7 Outros resultados de exploração 

 O valor desta rubrica é composto por: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Outros proveitos de exploração:

Outros  2 138  2 269 

Outros custos de exploração:

Impostos   107   71 

Donativos e Quotizações -   1 

Outros   1   161 

  108   233 

Outros resultados líquidos de exploração  2 030  2 036  

 

8 Custos com pessoal 

O valor desta rubrica é composto por: 

2011    

  Euros '000

2010      

Euros '000

Remunerações   40   191 

Encargos sociais obrigatórios   9   36 

  49   227 
 

Os custos com as remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão do 

Finibanco Holding, durante o exercício de 2011, são apresentados como segue: 

Conselho de 

Administração 

Euros '000

Outro pessoal 

chave da 

gestão 

Euros '000

Total             

Euros '000

Remunerações e outros benefícios a curto prazo   30  -   30 

Remunerações variáveis   10  -   10 

Total   40  -   40 
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Os custos com as remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão do 

Finibanco Holding, durante o exercício de 2010, são apresentados como segue: 

Conselho de 

Administração 

Euros '000

Outro pessoal 

chave da 

gestão 

Euros '000

Total             

Euros '000

Remunerações e outros benefícios a curto prazo   186  -   186 

Remunerações variáveis   5  -   5 

Total   191  -   191 
 

O efectivo médio de trabalhadores ao serviço do Finibanco Holding durante os exercícios de 2011 e 

2010, distribuído por grandes categorias profissionais, foi o seguinte: 

2011 2010

Direcção e coordenação 2 7
 

 

9 Gastos gerais administrativos 

O valor desta rubrica é composto por: 

2011

Euro '000

2010

Euro '000

Serviços especializados

   Trabalho independente   107   496

   Outros serviços especializados   26   107

Publicidade e publicações   1   1

Deslocações, estadias e despesas de representação   3   5

  137   609

 

 

10  Depreciações e amortizações 

O valor desta rubrica é composto por: 

2011           

Euros '000

2010            

Euros '000

Outros activos fixos tangiveis:

Imóveis   218   219
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11 Outras provisões 

O valor desta rubrica é composto por: 

2011           

Euros '000

2010            

Euros '000

Provisões para outros riscos e encargos:

Dotação do Exercício  1 900  -  

 

12 Imparidade de outros activos 

O valor desta rubrica é composto por: 

2011           

Euros '000

2010            

Euros '000

Imparidade para devedores, 

   outras aplicações e outros activos

Dotação do Exercício  1 000 - 

Imparidade para investimentos em filiais

Dotação do Exercício -  12 999 

Reversão do Exercício - (  188)

-  12 811 

Imparidade para titulos:

Dotação do Exercício   107   450 

 1 107  13 261  

13 Disponibilidades em outras instituições de crédito 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011           

Euros '000

2010            

Euros '000

Em instituições de crédito no país:

   Caixa Económica Montepio Geral  19 176  -

   Finibanco, S.A.  -   285

 19 176   285
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14 Activos financeiros disponíveis para venda 

Esta rubrica é analisada como segue: 

Custos (1)

Euros '000

Positiva

Euros '000

Negativa

Euros '000

Perdas por 

imparidade

Euros '000

Valor de 

balanço

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais  15 225   3 (  619) -  14 609 

Títulos de rendimento variável: 

Acções de empresas 

Nacionais  3 099 - - ( 2 687)   412 

 18 324   3 (  619) ( 2 687)  15 021 

(1) Custo de aquisição no que se refere a acções e custo amortizado para títulos de dívida.

Reserva de justo valor

2011

 

Custo (1)

Euros '000

Positiva

Euros '000

Negativa

Euros '000

 Perdas por 

imparidade

Euros '000

Valor de 

balanço

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais  10 115   39 (  612) -  9 542 

Títulos de rendimento variável: 

Acções de empresas 

Nacionais  3 099   45 - ( 2 580)   564 

 13 214   84 (  612) ( 2 580)  10 106 

2010

(1) Custo de aquisição no que se refere a acções e custo amortizado para títulos de dívida.

Reserva de justo valor

Conforme descrito na nota 1.a), a carteira de activos disponíveis para venda é apresentada ao seu 

valor de mercado, sendo o respectivo justo valor registado por contrapartida de reservas de justo 

valor conforme nota 25. O Finibanco Holding avalia regularmente se existe evidência objectiva de 

imparidade na sua carteira de activos disponíveis para venda, seguindo os critérios de julgamento 

descritos na nota 1.m).  

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda 

são analisados como segue:  

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Imparidade para títulos:

Saldo em 1 de Janeiro  2 580  2 130 

Dotação do exercício   107   450 

Saldo em 31 de Dezembro  2 687  2 580 
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A análise dos activos financeiros disponíveis para venda por maturidade em 31 de Dezembro de 

2011, é a seguinte:  

Inferior  a 

três meses

Euros '000

Entre 3 

meses e 1 

ano

Euros '000

Superior a 

1 ano

Euros '000

Indetermi-

nado

Euros '000

Total

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais -   23  14 586 -  14 609 

Títulos de rendimento variável:

Acções de empresas

Nacionais - - -   412   412 

-   23  14 586   412  15 021 

2011

 

A análise dos activos financeiros disponíveis para venda por maturidade em 31 de Dezembro de 

2010, é a seguinte:  

Inferior  a 

três meses

Euros '000

Entre 3 

meses e 1 

ano

Euros '000

Superior a 

1 ano

Euros '000

Indeterminado

Euros '000

Total

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais -  1 047  8 495 -  9 542 

Títulos de rendimento variável:

Acções de empresas

Nacionais - - -   564   564 

-  1 047  8 495   564  10 106 

2010

 

Conforme descrito na nota 1.a), a carteira de activos financeiros disponíveis para venda é 

apresentada líquida da reserva de justo valor e de imparidade nos montantes de Euros 616.000 e de 

Euros 2.687.000 (2010: Euros 528.000 e de Euros 2.580.000), respectivamente. 

O Finibanco Holding reconhece imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda sempre 

que se verifique uma quebra prolongada ou significativa no seu justo valor ou quando se prevê 

existir um impacto nos fluxos de caixa futuros dos activos. Esta avaliação implica julgamento, no 

qual o Finibanco Holding tem em consideração entre outros factores, a volatilidade dos preços dos 

títulos. 

Assim, como consequência do reduzido nível de liquidez e da significativa volatilidade dos 

mercados financeiros, os seguintes factores foram tidos em consideração na determinação da 

existência de imparidade: 

- Instrumentos de capital: (i) desvalorizações superiores a 30% face ao valor de aquisição; ou (ii) 

valor de mercado inferior ao valor de aquisição por um período superior a 12 meses; 

- Instrumentos de dívida: sempre que exista evidência objectiva de eventos com impacto no valor 

recuperável dos fluxos de caixa futuros destes activos. 
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Esta rubrica, no que respeita a títulos cotados e não cotados, é desagregada da seguinte forma:  

Cotados

Euros '000

Não 

cotados

Euros '000

Total

Euros '000

Cotados

Euros '000

Não 

cotados

Euros '000

Total

Euros '000

Títulos de rendimento 

fixo:

Obrigações de outros 

emissores

Nacionais  14 304   305  14 609  9 542 -  9 542 

Títulos de rendimento 

variável: 

Acções de empresas 

Nacionais   402   10   412   554   10   564 

 14 706   315  15 021  10 096   10  10 106 

2011 2010

 

 

15 Outros activos tangíveis 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Custos:

Imóveis:

De serviço próprio  16 864  16 864 

Equipamento:

Máquinas e ferramentas   1   1 

 16 865  16 865 

Depreciações acumuladas:

Relativas ao exercício corrente (  218) (  219)

Relativas a exercícios anteriores ( 4 450) ( 4 231)

( 4 668) ( 4 450)

 12 197  12 415 
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Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o exercício de 2011, são 

analisados como segue: 

 

Saldo em

 1 Janeiro

Euros '000

Aquisições/ 

Dotações

Euros '000

Abates

Euros '000

Regularizações

/ 

Transferências

Euros '000

Saldo em

 31 

Dezembro

Euros '000

Custo:

Imóveis:

De serviço próprio  16 864  -  -  -  16 864 

Equipamento:

Máquinas e ferramentas   1  -  -  -   1 

 16 865  -  -  -  16 865 

Depreciações acumuladas

Imóveis:

De serviço próprio  4 449   218  -  -  4 667 

Equipamento:  -  -

Máquinas e ferramentas   1  -  -  -   1 

 4 450   218  -  -  4 668 

 
  

Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o ano de 2010, são analisados como 

segue: 

Saldo em

 1 Janeiro

Euros '000

Aquisições/ 

Dotações

Euros '000

Abates

Euros '000

Regularizações

/ 

Transferências

Euros '000

Saldo em

 31 

Dezembro

Euros '000

Custos:

Imóveis:

De serviço próprio  16 864  -  -  -  16 864 

Equipamento:

Máquinas e ferramentas   1  -  -  -   1 

 16 865  -  -  -  16 865 

Depreciações acumuladas:

Imóveis:

De serviço próprio  4 230   219  -  -  4 449 

Equipamento:  -

Máquinas e ferramentas   1  -  -  -   1 

 4 231   219  -  -  4 450 
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16 Investimentos em associadas e outras 

 Esta rubrica é analisada como segue: 

2011 2010

Euros '000 Euros '000

Investimentos em filiais

Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A.  33 627  33 627 

Finibanco, S.A.  179 994  179 994 

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A.  1 547  1 547 

Finimóveis, S.A. -  2 657 

Finisegur, S.A. -   160 

Lestinvest, S.G.P.S., S.A. -  25 982 

Finibanco Angola, S.A.  8 993  8 993 

 224 161  252 960 

Investimentos em associadas

NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais, S.A.   150   150 

Pinto & Bulhosa, S.A.   191   191 

Finibanco Vida - Companhia de Seguros, S.A. -  3 750 

IBERPARTNERS Cafés, S.G.P.S., S.A.  1 000  1 000 

PRIO Foods S.G.P.S., S.A.  21 017  21 017 

PRIO Energy S.G.P.S, S.A.  4 300  4 300 

 26 658  30 408 

 250 819  283 368 

Imparidade para investimentos em associadas e outras (  341) ( 14 291)

Não cotados  250 478  269 077 

 

 

No decurso do exercício de 2010 e no âmbito da aquisição pelo Montepio Geral – Associação 

Mutualista, accionista única da CEMG, de 100% do capital do Finibanco Holding através de uma 

Oferta Pública de Aquisição, as participações financeiras na Finimóveis, S.A., Finisegur, S.A. e 

Lestinvest, S.G.P.S., S.A. passaram a estar na esfera do Montepio Geral – Associação Mutualista. 
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Os dados financeiros relativos às empresas associadas são apresentados no quadro seguinte: 
 

Participação Valor Custo da 

Número directa unitário participação

de acções no capital Euros Euros ´000

31 de Dezembro de 2011

Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 30.000.000 100,00% 1,12  33 627 

Finibanco, S.A. 180.000.000 100,00% 1,00  179 994 

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 310.000 100,00% 4,99  1 547 

Finibanco Angola, S.A. 1.102.929 61,27% 8,15  8 993 

NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais, S.A. 30.000 20,00% 4,99   150 

Pinto & Bulhosa, S.A. 64.018 16,00% 2,99   191 

IBERPARTNERS Cafés, S.G.P.S., S.A. 1.000.000 29,41% 1,00  1 000 

PRIO Foods S.G.P.S., S.A. 1.000.000 20,00% 21,02  21 017 

PRIO Energy S.G.P.S., S.A. 2.740.000 20,00% 1,57  4 300 

 250 819 

31 de Dezembro de 2010

Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 30.000.000 100,00% 1,12  33 627 

Finibanco, S.A. 180.000.000 100,00% 1,00  179 994 

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 310.000 100,00% 4,99  1 547 

Finimóveis, S.A. 50.000 100,00% 53,12  2 657 

Finisegur, S.A. 10.000 100,00% 16,00   160 

Lestinvest, S.G.P.S., S.A. 20.000.000 100,00% 1,30  25 982 

Finibanco Angola, S.A. 1.102.929 61,27% 8,15  8 993 

NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais, S.A. 30.000 20,00% 4,99   150 

Pinto & Bulhosa, S.A. 64.018 16,00% 2,99   191 

Finibanco Vida - Companhia de Seguros, S.A. 3.750.000 50,00% 1,00  3 750 

IBERPARTNERS Cafés, S.G.P.S., S.A. 1.000.000 29,41% 1,00  1 000 

PRIO Foods S.G.P.S., S.A. 1.000.000 20,00% 21,02  21 017 

PRIO Energy S.G.P.S., S.A. 2.740.000 20,00% 1,57  4 300 

 283 368 
 

 

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade para investimentos em associadas e outras são 

analisados como segue: 

 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Imparidade para investimentos em associadas e outras

Saldo em 1 de Janeiro  14 291  1 480 

Dotação do exercício -  12 999 

Reversão do exercício - (  188)

Utilizações ( 13 950) - 

Saldo em 31 de Dezembro   341  14 291 
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17 Outros activos 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Outros devedores  9 892  8 845 

Outros proveitos a receber   1   111 

Despesas com custo diferido   110   117 

 10 003  9 073 

Imparidade para outros activos  ( 1 034)  (  34)

 8 969  9 039 
  

 
Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade para outros activos são analisados como segue: 

 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Imparidade para outros activos

Saldo em 1 de Janeiro   34   34 

Dotação do exercício  1 000 - 

Saldo em 31 de Dezembro  1 034   34 
 

 

18 Impostos 

O Finibanco Holding está sujeito ao regime estabelecido no Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (“CIRC”). Adicionalmente são registados impostos diferidos resultantes das 

diferenças temporárias entre os resultados contabilísticos e os resultados fiscalmente aceites para 

efeitos de IRC sempre que haja uma probabilidade razoável de que tais impostos venham a ser 

pagos ou recuperados no futuro, de acordo com a nota 1.j). 

Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 2011 

e em 31 de Dezembro de 2010 podem ser analisados como seguem: 

 
Activo Passivo Líquido

2011           

Euros '000

2010           

Euros '000

2011           

Euros '000

2010           

Euros '000

2011           

Euros '000

2010           

Euros '000

Instrumentos financeiros   179   150 - -   179   150 

Outros activos tangíveis - - (  467) (  499) (  467) (  499)

Prejuízos fiscais reportáveis   778 - - -   778 - 

Imposto diferido activo/(passivo) líquido   957   150 (  467) (  499)   490 (  349)

 

 

O Finibanco Holding avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço tendo por 

base a expectativas de lucros futuros tributáveis. 
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Os activos e passivos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis são 

reconhecidos quando existe uma expectativa razoável de haver lucros tributáveis futuros. A 

incerteza quanto à recuperação de prejuízos fiscais reportáveis e crédito de imposto é considerada 

no apuramento de activos por impostos diferidos. 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes 

contrapartidas: 

2011           

Euros '000

2010           

Euros '000

Saldo inicial (  349) (  346)

Reconhecido em resultados   811   102 

Reconhecido em reservas de justo valor   28 (  105)

Saldo final (Activo / (Passivo))   490 (  349)
 

 

Em 31 de Dezembro de 2011, foram reconhecidas, por contrapartida de resultados e reservas, 

conforme a sua natureza, as diferenças temporárias resultantes das realidades que serão objecto de 

reconhecimento para efeitos fiscais em exercícios futuros. 

 

O imposto reconhecido em resultados e reservas durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 

2011 e de 31 de Dezembro de 2010 teve as seguintes origens: 

 

Reconhecido 

em resultados

Reconhecido 

em reservas

Reconhecido 

em resultados

Reconhecido 

em reservas

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Instrumentos financeiros -    28 - (   105)

Outros activos tangíveis    33 -    102 - 

Prejuízos fiscais reportáveis    778 - - - 

Total do imposto reconhecido (proveito) / custo    811    28    102 (   105)

2011 2010

 
 

A variação de saldo dos impostos diferidos líquidos inclui os encargos de impostos diferidos do 

exercício reconhecidos em resultados, bem como as variações relevadas em capitais próprios, 

nomeadamente o impacto dos ganhos e perdas potenciais decorrentes da reavaliação de activos 

financeiros disponíveis para venda serem reconhecidos em capitais próprios. 

Os activos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor líquido sempre que, 

nos termos da legislação aplicável, o Finibanco Holding possa compensar activos por impostos 

correntes com passivos por impostos correntes e sempre que os impostos diferidos estejam 

relacionados com o mesmo imposto. 
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Os activos por impostos diferidos por prejuízos fiscais vencem nos anos conforme é detalhado no 

quadro seguinte: 

 

2011           

Euros '000

2010           

Euros '000

 2 010 2014 ( 1 519) ( 1 519)

 2 011 2016 ( 3 112)  -

( 4 631) ( 1 519)

Prejuízos fiscais reportáveis à data de
Ano geração 

prejuízo fiscal

Ano limite 

para a dedução

 

19 Recursos de outras instituições de crédito 

 Esta rubrica é analisada como segue: 

Não 

remunerados 

Euros '000

Remunerados 

Euros '000

Total 

Euros '000

Não 

remunerados 

Euros '000

Remunerados 

Euros '000

Total 

Euros '000

Recursos de instituições de crédito no país  -  28 078  28 078  -  29 350  29 350

2011 2010

A análise da rubrica Recursos de outras instituições de crédito pelo período remanescente das 

operações, é a seguinte: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Até 3 meses  27 307  -

1 ano até 5 anos  -  29 350

Indeterminado   771  -

 28 078  29 350
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20 Responsabilidades representadas por títulos 

A análise das Responsabilidades representadas por títulos, decompõe-se como segue:  

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Obrigações de caixa  45 056  90 080 

Papel Comercial  50 071 - 

 95 127  90 080 

 

O justo valor das responsabilidades representadas por títulos encontra-se apresentada na nota 27.  

Em 31 de Dezembro de 2011, esta rubrica inclui o montante de Euros 95.000.000 (2010:  

Euros 90.000.000) de responsabilidades representadas por títulos registados em balanço ao justo 

valor através de resultados.  

Durante o exercício de 2011, o Finibanco Holding procedeu à emissão de Euros 50.000.000 de 

papel comercial, tendo sido reembolsados Euros 45.000.000. 

A duração residual da rubrica Responsabilidades representadas por títulos, a 31 de Dezembro de 

2011 e 2010, é como segue:  

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Até 6 meses  50 071  45 080

1 ano até 5 anos  45 056  45 000

 95 127  90 080

 

O movimento ocorrido durante o exercício de 2011 nas Responsabilidades representadas por títulos 

foi o seguinte:  

Saldo em 1 de 

Janeiro

Euros '000

Emissões

Euros '000

Reembolsos 

Euros '000

Compras 

(Líquidas)

Euros '000

Outros 

movimentos
 (a) 

Euros '000

Saldo em 31 

de Dezembro

Euros '000

Obrigações de Caixa  90 080  -  ( 45 000)  -  (  24)  45 056

Papel Comercial  -  50 000  -  -   71  50 071

 90 080  50 000  ( 45 000)  -   47  95 127

(a)
 Os outros movimentos incluem o juro corrido no balanço, correcções por operações de cobertura, correcções de justo valor e variação cambial.
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O movimento ocorrido durante o exercício de 2010 nas Responsabilidades representadas por títulos 

foi o seguinte:  

Saldo em 1 

de Janeiro

Euros '000

Emissões

Euros '000

Reembolsos 

Euros '000

Compras 

(Líquidas)

Euros '000

Outros 

movimentos
 (a)

Euros '000

Saldo em 31 

de Dezembro

Euros '000

Obrigações de Caixa  90 282  -  (  212)  -   10  90 080

(a)
 Os outros movimentos incluem o juro corrido no balanço, correcções por operações de cobertura, correcções de justo valor e variação cambial.

 

Em 31 de Dezembro de 2011, a rubrica Responsabilidades representadas por títulos é composta 

pelas seguintes emissões: 

Descrição da emissão
Data de 

emissão

Data de 

reembolso
Taxa de juro

Valor de 

balanço

Euros '000

Obrigações "Finibanco Holding 08/13 Novembro" Ago.2008 Nov.2013
"Euribor  de 6 meses" reportada ao antepenúltimo dia útil 

anterior ao do início da contagem  de juros, acrescida de 1,5%.
17.051

Obrigações "Finibanco Holding 08/14 Dezembro" Dez.2008 Dez.2014
“Euribor  de 6 meses” reportada ao antepenúltimo dia útil 

anterior ao do início da contagem  de juros, acrescida de 1,5%.
28.005

Papel Comercial Finibanco Holding Nov.2011 Jun.2012
“Euribor” para o período de emissão respectivo, em vigor no 

segundo dia útil anterior à data de subscrição.
50.071

 95 127 
 

Em 31 de Dezembro de 2011, os empréstimos obrigacionistas venciam juros postecipados, sendo a 

sua taxa efectiva de 3,198%. 

 

21 Provisões 

 Esta rubrica é analisada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Provisões para outros riscos e encargos  1 900 - 
 

Estas provisões foram constituídas tendo como base a probabilidade da ocorrência de certas 

contingências relacionadas com riscos inerentes à actividade do Finibanco Holding, sendo revistas 

em cada data de reporte de forma a reflectir a melhor estimativa do montante e respectiva 

probabilidade de pagamento. 
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Os movimentos nas provisões para outros riscos e encargos são analisados como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Provisões para outros riscos e encargos

Saldo em 1 de Janeiro - - 

Dotação do exercício  1 900 - 

Saldo em 31 de Dezembro  1 900 - 
 

 

22 Outros passivos 

 

 Esta rubrica é analisada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Credores:

Fornecedores   1   2 

Outros credores   962   853 

Sector Público administrativo   1   5 

Outros custos a pagar   47   46 

Receitas antecipadas   6   14 

Contas diversas   595   22 

 1 612   942 

 

23 Capital 

Em 31 de Dezembro de 2011, o capital subscrito do Finibanco Holding ascende a Euros 

175.000.000 e encontra-se integralmente realizado, pertencendo na sua totalidade à Caixa 

Económica Montepio Geral. 

No decurso do exercício de 2010, o Montepio Geral – Associação Mutualista, accionista única da 

CEMG, procedeu à aquisição de 100% do capital da Finibanco Holding, S.G.P.S., S.A. através de 

uma Oferta Pública de Aquisição no montante de Euros 341.250.000. 

Em 31 de Março de 2011, o Montepio Geral – Associação Mutualista alienou a participação detida 

na Finibanco Holding, S.G.P.S., S.A. à CEMG pelo montante de Euros 341.250.000, pelo que a 

partir desta data, a CEMG passou a deter uma participação de 100% na Finibanco Holding, 

S.G.P.S., S.A 
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24 Reserva legal 

Nos termos da legislação Portuguesa a Finibanco Holding deverá reforçar anualmente a Reserva 

Legal com pelo menos 10% dos lucros anuais, até à concorrência do capital social, não podendo 

normalmente esta reserva ser distribuída. 

A variação da Reserva Legal é analisada na nota 25. 

 

 

25 Prémios de emissão, reservas de justo valor, outras reservas e 

resultados transitados 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Prémios de emissão  30 000  30 000 

Outro Rendimento integral

Reservas de justo valor

Instrumentos financeiros disponíveis para venda (  616) (  528)

Reservas e resultados transitados

Reserva legal  8 125  8 125 

Reservas de reavaliação legais  1 104  1 104 

Outras reservas  19 181  19 153 

Resultados transitados ( 52 816) ( 43 772)

( 24 406) ( 15 390)

 4 978  14 082 

As reservas de justo valor representam as mais e menos valias potenciais relativas à carteira de 

activos financeiros disponíveis para venda líquidas de imparidade reconhecida em resultados do 

exercício e/ou em exercícios anteriores em conformidade com a nota 1.a).(i).1). 

A movimentação durante o exercício de 2011 desta rubrica é analisada conforme segue: 

Saldo em 1 

de Janeiro

Euros '000

Reavaliação

Euros '000

Alienações

 Euros '000

Imparidade 

reconhecida 

no exercício

Euros '000

Saldo em 31 

de Dezembro

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais (  572) (  42) (  2) - (  616)

Títulos de rendimento variável:

Acções de empresas

Nacionais   44 (  44) - - - 

(  528) (  86) (  2) - (  616)
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A movimentação durante o ano de 2010 desta rubrica é analisada conforme segue:  

Saldo em 1 

de Janeiro

Euros '000

Reavaliação

Euros '000

Alienações

 Euros '000

Imparidade 

reconhecida 

no exercício

Euros '000

Saldo em 31 

de Dezembro

Euros '000

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de outros emissores:

Nacionais (  969)   397 - - (  572)

Títulos de rendimento variável:

Acções de empresas

Nacionais   93 (  49) - -   44 

(  876)   348 - - (  528)

 

A reserva de justo valor explica-se da seguinte forma:  

2011

Euros '000

2010

Euros '000

Custo amortizado dos activos financeiros disponíveis para venda  18 324  13 214 

Imparidade acumulada reconhecida  ( 2 687)  ( 2 580)

Custo amortizado dos activos financeiros disponíveis para venda 

líquidos de imparidade  15 637  10 634 

Valor de mercado dos activos financeiros disponíveis para venda  15 021  10 106 

Ganhos/ Perdas potenciais reconhecidos na reserva de justo valor  (  616)  (  528)

 

 

26 Distribuição de resultados 

Em 20 de Abril de 2010, de acordo com deliberação da Assembleia Geral, o Finibanco Holding 

distribuiu resultados no montante de Euros 3.500.000. 

 

 

27 Justo valor 

O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que estes se encontrem disponíveis. 

Caso estas não existam, como acontece em muitos dos produtos colocados junto de clientes, o justo 

valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa. 

A geração de fluxos de caixa dos diferentes instrumentos comercializados é feita com base nas 

respectivas características financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a curva de 

taxas de juro de mercado, quer as actuais condições da política de pricing do Finibanco Holding. 

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de 

avaliação, que necessariamente incorporam algum grau de subjectividade, e reflecte exclusivamente 

o valor atribuído aos diferentes instrumentos financeiros. Não considera, no entanto, factores de 

natureza prospectiva, como por exemplo a evolução futura de negócio. 
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Nestas condições, os valores apresentados não podem ser entendidos como uma estimativa do valor 

económico do Finibanco Holding. 

Os Activos e Passivos ao justo valor do Finibanco Holding são valorizados de acordo com a 

seguinte hierarquia: 

1 Valores de cotação de mercado – nesta categoria incluem-se as cotações disponíveis em 

mercados oficiais e as divulgadas por entidades que habitualmente fornecem preços de transacções 

para estes activos/passivos negociados em mercados líquidos. 

2 Métodos de valorização com parâmetros/ preços observáveis no mercado – consiste na utilização 

de modelos internos de valorização, designadamente modelos de fluxos de caixa descontados e de 

avaliação de opções, que implicam a utilização de estimativas e requerem julgamentos que variam 

conforme a complexidade dos produtos objecto de valorização. Não obstante, o Finibanco Holding 

utiliza como inputs nos seus modelos, variáveis disponibilizadas pelo mercado, tais como as curvas 

de taxas de juro, spreads de crédito, volatilidade e índices sobre cotações. Inclui ainda instrumentos 

cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por entidades independentes mas cujos 

mercados têm liquidez mais reduzida. 

3 Métodos de valorização com parâmetros não observáveis no mercado – neste agregado incluem-

se as valorizações determinadas com recurso à utilização de modelos internos de valorização ou 

cotações fornecidas por terceiras entidades mas cujos parâmetros utilizados não são observáveis no 

mercado. 

De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos usados na estimativa do justo 

valor dos activos e passivos financeiros: 

-  Disponibilidades em outras Instituições de Crédito e Recursos de outras Instituições de Crédito 

Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes instrumentos financeiros, o valor de 

balanço é uma razoável estimativa do seu justo valor.  

- Activos financeiros disponíveis para venda 

Estes instrumentos financeiros estão contabilizados ao justo valor. O justo valor tem como base as 

cotações de mercado, sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o justo 

valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa 

que, para estimar o justo valor utilizam as curvas de taxa de juro de mercado ajustadas pelos factores 

associados, predominantemente o risco de crédito e risco de liquidez, determinados de acordo com as 

condições de mercado e prazos respectivos.  

As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação difundida pelos fornecedores de 

conteúdos financeiros - Reuters e Bloomberg – mais concretamente as que resultam das cotações dos 

swaps de taxa de juro. Os valores respeitantes às taxas de muito curto prazo são obtidos de fonte 

semelhante mas referentes ao mercado monetário interbancário. A curva de taxa de juro obtida é 

ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de curto prazo. As taxas de juro para os 

prazos específicos dos fluxos de caixa são determinadas por métodos de interpolação adequados. As 

mesmas curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projecção dos fluxos de caixa não 

determinísticos como por exemplo os indexantes. 

Caso exista opcionalidade envolvida, utilizam-se os modelos standards (Black-Scholes, Black, Ho e 

outros) considerando as superfícies de volatilidade aplicáveis. Sempre que se entenda que não 

existem referências de mercado de qualidade suficiente ou que os modelos disponíveis não se 

aplicam integralmente face às características do instrumento financeiro, utilizam-se cotações 

específicas fornecidas por uma entidade externa, tipicamente a contraparte do negócio. 
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No caso de acções não cotadas, estas encontram-se reconhecidas ao custo histórico sempre que não 

exista disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o seu justo 

valor. 

- Responsabilidades representadas por títulos 

Para estes instrumentos financeiros, foi calculado o justo valor para as componentes que ainda não se 

encontram reflectidas em balanço. 

Para o cálculo do justo valor foram levadas em consideração as outras componentes de risco, para 

além do risco de taxa de juro já registado. O justo valor tem como base as cotações de mercado, 

sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o cálculo do justo valor assentou 

na utilização de modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa que, para 

estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de mercado ajustadas pelos factores 

associados, predominantemente o risco de crédito e a margem comercial, esta última apenas no caso 

de emissões colocadas nos clientes não institucionais do Finibanco Holding. 

Como referência original utilizaram-se as curvas resultantes do mercado de swaps de taxa de juro 

para cada moeda específica. O risco de crédito (spread de crédito) é representado por um excesso à 

curva de swaps de taxa de juro apurado especificamente para cada prazo e classe de instrumentos 

tendo como base preços de mercado sobre instrumentos equivalentes. 

A decomposição dos principais ajustamentos aos valores de balanço dos activos e passivos 

financeiros do Finibanco Holding contabilizados ao valor contabilístico (custo histórico) e ao justo 

valor é analisada como segue: 

Empréstimos e 

aplicações

Euros '000

Disponíveis para 

venda

Euros '000

Outros

Euros '000

Valor 

contabilístico

Euros '000

Justo valor

Euros '000

Activos Financeiros:

Disponibilidades em outras instituições de crédito   19 176 - -   19 176   19 176 

Activos financeiros disponíveis para venda -   15 021 -   15 021   15 021 

Investimentos em associadas e outras - -   250 478   250 478   250 478 

  19 176   15 021   250 478   284 675   284 675 

Passivos financeiros:

Recursos de outras instituições de crédito - -   28 078   28 078   28 078 

Responsabilidades representadas por títulos - -   95 127   95 127   100 741 

- -   123 205   123 205   128 819 

2011
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Empréstimos e 

aplicações

Euros '000

Disponíveis para 

venda

Euros '000

Outros

Euros '000

Valor 

contabilístico

Euros '000

Justo valor

Euros '000

Activos Financeiros:

Disponibilidades em outras instituições de crédito    285 - -    285    285 

Activos financeiros disponíveis para venda -   10 106 -   10 106   10 106 

Investimentos em associadas e outras - -   269 077   269 077   269 077 

   285   10 106   269 077   279 468   279 468 

Passivos financeiros:

Recursos de outras instituições de crédito - -   29 350   29 350   29 350 

Responsabilidades representadas por títulos - -   90 080   90 080   101 481 

- -   119 430   119 430   130 831 

2010

 
 

28 Transações com partes relacionadas 

À data de 31 de Dezembro de 2011, os débitos e créditos detidos pelo Finibanco Holding sobre 

partes relacionadas são analisados como segue: 

Disponibilidades 

em IC`S

Activos 

financeiros 

disponíveis 

para venda

Outros 

activos

Recursos 

de outras 

IC`s

Responsabilidade

s representadas 

por títulos

Outros 

passivos Total

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Euros 

'000 Euros '000

Finicrédito - Instituição 

  Financeira de Crédito, S.A.  -   204  -  -  -   423   627

Finibanco, S.A.  -  -  -  -  -   30   30

Caixa Económica Montepio Geral  19 176  14 405  -  27 731  95 000   9  156 321

Finivalor - Sociedade Gestora 

  de Fundos Mobiliários, S.A.  -  -   751  -  -  -   751

Finibanco Angola, S.A.  -  -  1 253  -  -  -  1 253

 19 176  14 609  2 004  27 731  95 000   462  158 982

 

À data de 31 de Dezembro de 2010, os débitos e créditos detidos pelo Finibanco Holding sobre 

partes relacionadas são analisados como segue: 

Disponibilidades 

em IC`S

Activos 

financeiros 

disponíveis 

para venda

Outros 

activos

Recursos 

de outras 

IC`s

Responsabilidade

s representadas 

por títulos

Outros 

passivos Total

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Euros 

'000 Euros '000

Finibanco, S.A.   285  -   121  28 900  88 166   528  118 000

Finimóveis - Sociedade Imobiliária

  de Serviços Auxiliares, S.A.  -  -  6 705  -  -  -  6 705

  285  -  6 826  28 900  88 166   528  124 705
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À data de 31 de Dezembro de 2011, os custos e proveitos do Finibanco Holding sobre partes 

relacionadas são analisados como segue: 

 

Juros e 

encargos 

similares

Encargos 

com 

serviços e 

comissões

Juros e 

rendimentos 

similares

Outros 

resultados 

de 

exploração

Rendimentos de 

instrumentos de 

capital Total

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Finibanco, S.A.   765   19   5   205  -   994

Caixa Económica Montepio Geral  3 444   7   14   614  -  4 079

Finivalor - Sociedade Gestora 

  de Fundos Mobiliários, S.A.  -  -  -  -  2 860  2 860

Finibanco Angola, S.A.  -  -  -  -  1 253  1 253

 4 209   26   19   819  4 113  9 186

 

À data de 31 de Dezembro de 2010, os custos e proveitos do Finibanco Holding sobre partes 

relacionadas são analisados como segue: 

Juros e 

encargos 

similares

Encargos 

com 

serviços e 

comissões

Juros e 

rendimentos 

similares

Outros 

resultados 

de 

exploração

Rendimentos de 

instrumentos de 

capital Total

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Finicrédito - Instituição 

  Financeira de Crédito, S.A.  -  -  -  -   600   600

Finibanco, S.A.  2 375   164   103   819  -  3 461

Finivalor - Sociedade Gestora 

  de Fundos Mobiliários, S.A.  -  -  -  -  2 400  2 400

Finimóveis - Sociedade Imobiliária

  de Serviços Auxiliares, S.A.  -  -   158  -  -   158

Finibanco Vida - Companhia

  de Seguros de Vida, S.A.  -  -  -  -  1 441  1 441

Finisegur - Sociedade Mediadora

  de Seguros, S.A.  -  -  -  -   200   200

 2 375   164   261   819  4 641  8 260

 

Todas as transacções efectuadas com partes relacionadas são realizadas a preços normais de 

mercado, obedecendo ao princípio do justo valor. 

 

29 Normas contabilísticas e interpretações recentemente 

emitidas 

Normas, alterações e interpretações efectivas em ou a partir de 1 de Janeiro de 2011 

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em vigor e que o 

Finibanco Holding aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras podem ser analisadas 

como segue: 

IFRS 7 - Instrumentos financeiros: Divulgações – Transferências de activos financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Outubro de 2010, a IFRS 7 - 

Instrumentos financeiros: Divulgações – Transferências de activos financeiros, com data efectiva de 

aplicação obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Julho de 2011, sendo a sua adopção 

antecipada permitida. 



Finibanco-Holding, SGPS S.A. 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais 

31 de Dezembro de 2011 

 

40 

As alterações requeridas às divulgações sobre as operações que envolvem transferência de activos 

financeiros, nomeadamente securitizações de activos financeiros, têm como objectivo que os 

utilizadores das demonstrações financeiras possam avaliar o risco e os impactos associados a essas 

operações ao nível das demonstrações financeiras. 

Annual Improvement Project 

Em Maio de 2010, o IASB publicou o "Annual Improvement Project," o qual efectuou 11 alterações 

em 7 normas. A data de efectividade das alterações, possibilidade de adopção antecipada e 

requisitos de aplicação na transição são definidos em cada norma. A maioria das alterações foram 

de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2011. 

O Finibanco Holding não obteve qualquer impacto significativo da adopção destas alterações às 

normas em vigor ao nível das demonstrações financeiras. 

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para o Finibanco Holding 

IFRS 9 - Instrumentos financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Novembro de 2009, a IFRS 9 - 

Instrumentos financeiros parte I: Classificação e mensuração, com data efectiva de aplicação 

obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2015, sendo permitido a sua 

adopção antecipada. Esta norma foi alterada em Outubro de 2010. A IFRS 9 não foi ainda adoptada 

pela União Europeia. 

Esta norma insere-se na primeira fase do projecto global do IASB de substituição da IAS 39 e 

aborda os temas de classificação e mensuração de activos financeiros. Os principais aspectos 

considerados são os seguintes: 

- Os activos financeiros podem ser classificados em duas categorias: ao custo amortizado ou ao 

justo valor. Esta decisão será efectuada no momento inicial de reconhecimento dos activos 

financeiros. A sua classificação depende de como uma entidade apresenta no modelo de gestão 

do negócio esses activos financeiros e as características contratuais dos fluxos financeiros 

associados a cada activo financeiro; 

 

- Apenas podem ser mensurados ao custo amortizado os instrumentos de dívida cujos fluxos 

financeiros contratados representam apenas capital e juros, isto é, que contenham apenas 

características básicas de dívida, e para os quais uma entidade no modelo de gestão do negócio 

apresenta esses activos financeiros com o objectivo de capturar apenas esses fluxos financeiros. 

Todos os outros instrumentos de dívida são reconhecidos ao justo valor; 

 

- Os instrumentos de capital emitidos por terceiras entidades são reconhecidos ao justo valor com 

as variações subsequentes registadas em resultados. Contudo, uma entidade poderá 

irrevogavelmente eleger instrumentos de capital para os quais as variações de justo valor e as 

mais ou menos-valias realizadas são reconhecidas em reservas de justo valor. Os ganhos e perdas 

aí reconhecidos não podem ser revertidos por resultados. Esta decisão é discricionária não 

implicando que todos os instrumentos de capital sejam tratados da mesma forma. Os dividendos 

recebidos são reconhecidos em resultados do exercício; 

 

- A excepção para deter investimentos em instrumentos de capital cujo justo valor não possa ser 

determinado com fiabilidade e derivados relacionados, prevista na IAS 39, não é permitida na 

IFRS 9; 
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- As alterações ao justo valor atribuíveis ao risco de crédito próprio dos passivos financeiros 

classificados na categoria de Opção de justo valor ("Fair Value option") serão reconhecidas em 

"Other Comprehensive income" (OCI). As restantes variações de justo valor associadas a estes 

passivos financeiros serão reconhecidas em resultados. Os montantes registados em OCI nunca 

poderão ser transferidos para resultados. 

O Finibanco Holding está a avaliar o impacto da adopção desta norma. 

 

IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 10 - 

Demonstrações financeiras consolidadas, com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios 

com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma introduz um novo enfoque na determinação de quais os investimentos que devem ser 

consolidados (método integral), substituindo a IAS 27 - Demonstrações financeiras consolidadas e 

individuais e a SIC 12 – Consolidação de SPE. Desta forma, apresenta uma nova definição de 

controlo e requisitos para a sua aplicação. 

Um investidor detém controlo sobre uma participada quando está exposto, ou tem o direito, a 

retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento na participada e tem a capacidade de influenciar 

esses retornos devido ao seu poder sobre a participada. Foi introduzido o conceito de "facto 

control". 

Foram incluídos nesta norma dois objectivos principais: 

- Introdução de um único modelo de consolidação para todo o tipo de entidades, assegurando-se 

que uma entidade consolida todas as entidades que controla;  

 

- Introdução de requisitos de divulgação mais extensos, nomeadamente sobre os investimentos que 

a entidade não consolida.  

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma.  

IFRS 11 - Acordos conjuntos 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 11 - 

Acordos conjuntos, com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com início a partir de 

1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma substitui a anterior norma IAS 31, mantendo a mesma definição de um acordo conjunto. 

Contudo, foram introduzidas duas novas categorias de acordos conjuntos: 1) "Joint operations": e 2) 

"Joint ventures". 

 

  



Finibanco-Holding, SGPS S.A. 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais 

31 de Dezembro de 2011 

 

42 

As principais alterações introduzidas por esta norma foram: 

- A estrutura dos acordos conjuntos deixou de ser o factor crítico para a determinação do modelo 

contabilístico a seguir. A classificação de um acordo conjunto exige a identificação e avaliação 

da estrutura, da forma jurídica, do acordo contratual e de outros factos e circunstâncias;  

 

- Introdução da obrigatoriedade de aplicação da equivalência patrimonial a uma "joint venture", 

eliminando assim a opção de consolidação pelo método proporcional.  

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

 

IFRS 12 - Divulgações de interesses noutras entidades 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 12 - 

Divulgações de interesses noutras entidades, com data efectiva de aplicação obrigatória para 

exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Divulgações mais detalhadas sobre o envolvimento com entidades que consolidam (subsidiárias) e 

aquelas que não consolidam, nomeadamente: 

- A natureza e os riscos associados aos interesses noutras entidades, e 

 

- Efeitos desses interesses ao nível da situação financeira, resultados das operações e fluxos de 

caixa na entidade que reporta.  

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

 

IFRS 13 - Mensuração do justo valor 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 13 - 

Mensuração do justo valor, com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com início a 

partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma apresenta um conceito revisto de justo valor assim como novos requisitos de 

informação. Desta forma, os principais aspectos considerados são: 

- Princípios que estão na base de um justo valor;  

 

- Técnicas de valorização apropriadas e os três níveis de hierarquização do justo valor; e 

 

- Requisitos mais alargados no que respeita a informação para divulgação.  

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 
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IAS 27 - Demonstrações financeiras individuais 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IAS 27 - 

Demonstrações financeiras individuais com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios 

com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma IAS 27 (2011) não introduz alterações sobre os requisitos de aplicação da IAS 27 no 

âmbito das demonstrações financeiras individuais, apenas clarifica: que uma entidade que prepara 

demonstrações financeiras individuais terá que seguir todas as normas relevantes das IFRS, e 

necessidades de requisitos de divulgação. 

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

 

IAS 28 - Investimentos em associadas e Joint ventures 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IAS 28 - 

Investimentos em associadas e Joint ventures com data efectiva de aplicação obrigatória para 

exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma veio substituir a IAS 28 (2003) e descreve o tratamento contabilístico a adoptar pelo 

investidor dos investimentos em associadas e em "joint ventures", definindo assim os requisitos 

contabilísticos para aplicação da equivalência patrimonial, quer para associadas quer para "joint 

ventures". 

A IFRS 11 determina qual o tipo de acordo conjunto que uma entidade está envolvida, e uma vez 

determinado que existe um interesse numa "joint venture", uma entidade aplica o método da 

equivalência patrimonial nas contas consolidadas de acordo com a IAS 28 (revista em 2011), 

excepto se forem aplicadas as excepções previstas nessa norma. 

A IFRS 12 descreve quais os requisitos de divulgação de informação. 

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

 

IFRS 7 (Alterada) - Divulgações - Offsetting de activos e passivos financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, uma alteração à 

IFRS 7 - Divulgações - "Offsetting" de activos e passivos financeiros com data efectiva de aplicação 

obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua p 

antecipada. 

Esta norma alterou os requisitos de divulgação de informação de modo a que os utilizadores das 

demonstrações financeiras possam avaliar o efeito ou potencial efeito da apresentação de forma 

líquida de activos e passivos financeiros na situação financeira de uma entidade. 

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma alterada. 
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IAS 32 (Alterada) - Offsetting de activos e passivos financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, uma alteração IAS 

32 - "Offsetting" de activos e passivos financeiros com data efectiva de aplicação obrigatória para 

exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2014, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

 

Esta alteração veio substituir o parágrafo AG38 da IAS 32 pelos novos parágrafos AG38A-AG38F, 

relativamente às condições requeridos para se efectuar a apresentação de forma líquida de activos e 

passivos financeiros, na situação financeira de uma entidade: 

- O critério de que uma entidade tem o direito legal de efectuar a liquidação pelo valor líquido dos 

valores reconhecidos, e 

 

- O critério de que uma entidade tem a intenção de liquidar os valores de forma líquida ou de 

realizar os activos e liquidar os passivos em simultâneo.  

O Finibanco Holding encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma alterada. 
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Anexos 

 

Participações dos Membros dos Órgãos de Administração 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais e do 

n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, informa-se que os membros dos 

órgãos de administração e de fiscalização não detinham quaisquer ações ou obrigações do 

Finibanco – Holding, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro de 2011, nem efetuaram qualquer 

movimento durante o período em causa. 

 

Lista de Titulares de Participações Qualificadas 

Nos termos do Regulamento n.º 5/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e 

do n.º 4 do artigo 448.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que, em 

31.12.2011, a totalidade do capital social do Finibanco – Holding, SGPS, S.A. estava na 

posse da Caixa Económica Montepio Geral. 

 

Ações Próprias Detidas em 31.12.2011 

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, 

informa-se que, em 31.12.2011, o Finibanco – Holding, SGPS, S.A. não detinha ações 

próprias nem fez qualquer movimento durante o período em análise. 
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