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 Principais Indicadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Actividade de Balanço, Gestão de Carteiras e Registo e Depósito (EUR)

31-Dez-13

Activo Liquido 99.566.409
Crédito sobre clientes 30.656.266
Recursos de clientes 63.101.765
Margem Financeira 23.368
Produto Bancário 167.965
Custos com Pessoal 134.470
Gastos Gerais Administrativos 57.852
Resultado do Exercício (47.275)
Capital e Outros instr. Capital 20.000.000
Fundos Próprios de Base 19.961.441

Activos sob Gestão (EUR)

Activos Totais  * 273.996.581
Activos sob Gestão Discricionária * 133.226.027
Actividade de Registo e Depósito * 140.770.554

Indicadores de Actividade 
Total de clientes 445
Clientes c/ Gestão Discricionária 46
Gestão de Carteiras 10%

Colaboradores 15

* Inclui carteira de títulos e recursos de clientes

(31 de dezembro de 2013 ou quando aplicável, para o período decorrido entre  2 de dezembro, data de início de 
atividade da Sucursal e 31 de Dezembro de 2013)
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1. Mensagem da Gerência 
 
No 3º trimestre de 2013 o Hyposwiss Private Bank Genève S.A. celebrou com o St. Galler Kantonalbank 

AG (holding do Grupo), uma instituição de crédito de direito suíço, com sede na St. Leonhardstrasse 25, 

9001 St. Gallen, Suiça, um contrato (“Business Transfer Agreement”), através do qual transmitiu, a 

atividade da sua Sucursal em Portugal (Hyposwiss Portugal) em favor do St. Galler Kantonalbank AG. 

 

A transacção concretizada em 2 de Dezembro de 2013 à luz do direito societário suíço, consistiu 

essencialmente na cisão para subsequente integração por fusão do acervo patrimonial correspondente ao 

ativo e passivo pertencente à anterior Sucursal portuguesa do Hyposwiss Private Bank Genève SA na sua 

casa-mãe e accionista de referência, o St. Galler Kantonalbank AG (SGKB).  

 

Tal transmissão englobou, todos os bens afectos e/ou relacionados com a Sucursal em apreço, incluindo 

todos os colaboradores, permitindo deste modo não só a continuidade dos serviços que têm vindo a ser 

prestados aos clientes, mas também que tais serviços continuem a ser prestados de forma estável e 

contínua e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e segurança.  

 
Foi deste modo que se iniciou em 2 de Dezembro de 2013 a atividade da denominada St. Galler 

Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal (SGKB Portugal).  

 

O SGKB é um Banco Suíço que se encontra sob a supervisão da Swiss Financial Market Authority 

(“FINMA”). As acções do SGKB encontram-se admitidas à negociação em bolsa, estando cotadas no SIX 

Swiss Exchange. Mais de 50% do capital do SGKB é detido pelo Cantão de St.Gallen, gozando desta 

forma de uma garantia Estatal deste cantão. 

 

Estivemos no decorrer do processo, profundamente empenhados em que a transição de Hyposwiss 

Portugal para SGKB Portugal acontecesse de forma eficiente e rápida e sem qualquer impacto para 

entidades terceiras o que acabou por acontecer com o apoio imprescindível das entidades de supervisão. 

 

No que diz respeito aos mercados e apesar do abismo fiscal (fiscal cliff) e das questões ligadas à redução 

da despesa pública nos EUA, do abrandamento da política “quantative easing” por parte da Reserva 

Federal, da instabilidade política italiana, dos altos níveis de desemprego na zona euro, aliado ao baixo ou 

inexistente crescimento e, por último, da crise do Chipre, os mercados acionistas continuaram a avançar 

obstinadamente em 2013. 

 

Os principais vencedores nos mercados de ações em 2013 foram os Japoneses que trouxeram uma lufada 

de ar fresco à sua economia com um novo plano - o Abenomics conduziu a um crescimento de 56,72% do 

mercado acionista japonês. Houve outros mercados que também registaram desempenhos notáveis, o 

índice norte-amerciano S&P 500 subiu 29,6% e o Europe Eurostoxx 50 subiu 17,95%. 
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Por outro lado, os investidores têm revisto a sua alocação geográfica, voltando aos mercados 

desenvolvidos e saindo dos mercados emergentes onde consideram que o prémio de risco não era 

adequado. Os receios sobre uma “aterragem forçada” da economia chinesa, o anúncio de um 

abrandamento da política de “quantative easing” por parte da Reserva Federal na primeira metade de 

2013 e a sua materialização no final do ano e, por último, o nível dos défices das contas correntes de 

determinados países, afundaram todas as classes de ativos. 

 

Neste ambiente de recuperação, os receios relativamente à desintegração do Euro dissiparam-se e a 

moeda única valorizou 4,17% em relação ao dólar enquanto que as moedas dos mercados emergentes e de 

commodities foram fortemente abaladas por esse sentimento. O dólar australiano, por exemplo, caiu 

17,65% em relação ao euro enquanto que a coroa norueguesa registou uma surpreendente correção de 

12% em relação ao euro, apesar das suas características de porto seguro devido à sua autonomia 

financeira, baixo nível de desemprego e ao seu rating AAA. A moeda vencedora, em todos os aspetos, foi 

o euro devido aos receios relativamente à implosão da região se terem dissipado. 

 

Tudo o resto manteve-se constante, o ano de 2013 não foi um bom ano para produtos de rendimento fixo, 

com a exceção de obrigações periféricas que beneficiaram da recuperação na Europa. Dito isto, o 

rendimento das obrigações de 10 anos em Espanha e Portugal caíram 100 pontos base enquanto que as 

obrigações da dívida pública alemã também caíram, o que resultou num aumento do rendimento em 60 

pontos base. 

 

Nos Estados Unidos, o rendimento até à maturidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentou 

1,19 pontos desde o início do ano, terminando acima dos 3%, que se traduz numa depreciação do preço 

em 7,3%. A taxa de rendimento quase duplicou desde o anúncio, feito pelo presidente da Reserva Federal 

Ben Bernanke, relativamente ao abrandamento da política de “quantative easing” por parte da Reserva 

Federal durante a segunda metade de 2013. 

 

Nessa conjuntura, a dívida dos mercados emergentes sofreu correções significativas tanto em moedas 

fortes como em moedas locais, com os investidores a regressarem ao que consideram ser posições de 

crédito mais seguras que oferecem melhores rendimentos durante períodos de elevada volatilidade nos 

mercados. 

 

Por último, a perceção de porto seguro associada ao Ouro perdeu a sua atratividade, tendo registado uma 

queda histórica de 28%. 

 

As nossas contas sob gestão expostas ao mercado, terminaram com desempenho interessante em relação 

aos respetivos indexantes de mercado. Os maiores contribuintes foram as ações na Europa e nos EUA 

enquanto que a repartição no dólar australiano, nos mercados emergentes e no ouro pesaram 

negativamente no desempenho. Estas posições foram progressivamente fechadas durante o ano. 
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Continuamos positivos em relação aos mercados acionistas para 2014, na medida em que a expectativa é 

que os mercados desenvolvidos continuem a sua recuperação ou “normalização”. Espera-se que o 

caminho para a recuperação seja acidentado, orientada pelas políticas dos bancos centrais e pelos 

resultados das empresas que irão começar a recuperar dos efeitos da anestesia das medidas pouco 

convencionais dos bancos centrais para acompanhar a economia real. O desemprego e a deflação serão 

temas que merecem monitorização redobrada. 

 

O abrandamento da política de “quantative easing” dos EUA e o seu final previsto resultarão numa 

normalização das taxas de juro. Espera-se que este passo, juntamente com a economia em expansão, 

exerça inicialmente pressão sobre as obrigações a nível global e sobre os ativos dos mercados emergentes. 

 

Em conclusão, continuamos positivos mas cautelosos na deteção de movimentos de mercado exagerados 

que possam desviar-nos do nosso principal objetivo que é a preservação do capital dos nossos clientes. 

 

Em 2014 a nossa equipa continuará a trabalhar no sentido de salvaguardar os activos da Sucursal e os dos 

seus clientes sempre tendo em vista as melhores oportunidades de investimento em mercados financeiros. 

 

2. ST. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 
 
O St. Galler Kantonabank AG – Sucursal em Portugal (adiante designado por SGKB Portugal ou 

Sucursal), foi constituído em Lisboa a 17 de Outubro de 2013, tendo iniciado a sua atividade em 2 de 

Dezembro de 2013.  

 

Conforme anteriormente referido o grupo a que pertencia a Sucursal em Portugal do Hyposwiss Private 

Bank Genève, SA foi objeto de uma reorganização societária que consistiu essencialmente na cisão do 

Hyposwiss Portugal a partir do Hyposwiss Private Bank Genève SA (Hyposwiss Genève), para 

subsequente integração por fusão na sua casa-mãe e acionista de referência, o St. Galler Kantonalbank 

AG. 

 

A transação ocorrida em 2 de Dezembro de 2013 englobou uma transferência em bloco de todos os ativos 

e passivos que pertenciam ao Hyposwiss Portugal para o SGKB, concretizada ao abrigo de disposição 

própria da lei societária suíça, de forma neutral para todos os terceiros envolvidos, com transferência 

integral de ativos, passivos e posições jurídicas (incluindo todos os meios técnicos, materiais e humanos, 

bem como todos os depósitos e outros produtos do passivo existentes na Sucursal e todos os créditos e 

outros produtos existentes no seu ativo). 

 



St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 
Relatório e Contas de 2013 

7 

O SGKB corresponde a um banco suíço, cujo capital se encontra admitido à negociação em bolsa mas 

cujo domínio pertence ao Cantão de Saint Gallen, um dos Cantões que integra a Confederação Helvética, 

o qual se encontra sob a supervisão da FINMA. 

 
2.1. Actividade da Sucursal  
 

De um ponto de vista do exercício de atividades de intermediação financeira, a mencionada transferência 

foi concretizada de forma totalmente neutra, pelo que as atividades de intermediação financeira 

desenvolvidas pelo Hyposwiss Portugal passaram a ser desenvolvidas pela SGKB Portugal nos mesmos 

exatos termos. 

 

A Sucursal tem por objecto principal a realização de operações financeiras e a prestação de todos os 

serviços associadas ao Private Banking, designadamente em operações de crédito, operações nos 

mercados de títulos, serviços de consultoria e serviços de gestão de carteiras.  

 

O serviço de gestão de patrimónios da Sucursal é baseado em elevados padrões de qualidade através do 

acompanhamento permanente de um gestor especializado com soluções adequadas às necessidades 

específicas de cada cliente, que se traduz em recomendações de investimento adaptadas ao perfil de cada 

investidor. 

 

São definidos em conjunto com o cliente, os objectivos a atingir, o horizonte de investimento, assim como 

os instrumentos financeiros que deverão incorporar o portfolio. É avaliada a situação do cliente, 

conhecimentos do mercado, capacidade financeira, expectativas do investimento e posteriormente 

seleccionado o modo de gestão pretendido para os activos.  

 

A oferta de instrumentos financeiros da Sucursal inclui acções, obrigações, divisas, fundos de 

investimento e produtos estruturados. 

 

A estrutura dos activos sob gestão da Sucursal, apresentou-se no final de 2013, conforme evidenciado no 

gráfico abaixo (valores em euros): 

 

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

Acções Obrigações Produtos Estruturados Unidades de Participação Depósitos de Clientes

M
on

ta
nt

e

Tipo de Activo

Estrutura de Activos sob Gestão



St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 
Relatório e Contas de 2013 

8 

A 31 de Dezembro de 2013 o volume de activos sob gestão da Sucursal situava-se nos 273.997 milhares 

de euros 

 
A gestão discricionária face ao total de activos geridos pela Sucursal corresponde, em 31 de Dezembro de 

2013, a 48,62%. 

 

2.2. Estrutura Organizacional 
 

Organigrama do Grupo 
 
 

 
 

 
 
O St Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal é uma Sucursal de uma instituição financeira Suíça 

- o St Galler Kantonalbank AG, com sede em St. Gallen, na Suíça.  

 

O St. Galler Kantonalbank, está classificado com rating Aa1 (Moodys) e é 54,8% detido pelo Estado 

Suíço via o Cantão de Saint Gallen, o qual por via legal é obrigado a deter pelo menos 51% do capital do 

referido banco. 

Os Bancos cantonais surgiram na Suiça na segunda metade do século XIX. Assistia-se então à 

industrialização progressiva da economia suiça (nomeadamente à expansão ferroviária) e o crédito para os 

sectores tradicionais – comércio e agricultura – era então escasso. Nascem assim com o objectivo de 

assegurar um conjunto de serviços financeiros e de promover o desenvolvimento da economia cantonal.  

 

Atualmente, ocupam um lugar de destaque e a sua oferta tornou-se mais vasta cobrindo um alargado 

conjunto de produtos e serviços. 

49% 
51% 

Activos por Tipo de Gestão 

Discricionária Não Discricionária

Group

Parent Company 100% - owned subsidiaries

Retail and 
Commercial Clients

Private  Banking Service Center Hyposwiss Holding

St. Galler 
Kantonalbank 
Deutschland

Zurich Geneva

Finance and Risk 
Management

St. Galler 
Kantonalbank 
Sucursal em 

Portugal
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Organigrama da Sucursal  

 
 
A estrutura de organização interna da Sucursal encontra-se reflectida no organograma abaixo indicado: 

 

 
 
 
As principais áreas funcionais da Sucursal são as seguintes: 

 

• Área Comercial 
 
• Área de Operações, Crédito e Administrativa 

 
• Área Financeira, Controlo e Reporting 

 
• Compliance 

 
• Gestão do Risco 

 
• Auditoria Interna 

 
Todas as funções/áreas, à excepção de auditoria interna, são efectuadas por funcionários locais.  

2.3. Recursos Humanos 
 
Colaboradores 

 
O quadro de pessoal da Sucursal era, no final de 2013, constituído por quinze funcionários.  

 
Colaboradores Dez-13 

N.º de efectivos 15 

 Gerência 
 

Auditoria Interna 
Sankt Galler Group 

 
Dept. Comercial  

 

 
Dept. de Operações  

e Crédito e Administrativo 
 

Director Geral 

Dept. Financeiro,  
Controlo  

e Reporting 

Compliance Officer 

 
Função Gestão  

de Riscos 
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Estrutura Etária 

 
A estrutura etária dos colaboradores da Sucursal apresenta-se no quadro abaixo: 

 

 

 

Habilitações 
 

O elevado grau de habilitações académicas do quadro de colaboradores da Sucursal são a garantia da 

continuidade de capacidades técnicas nível de qualificações exigido é elevado com cerca de 80% dos 

funcionários a possuir, pelo menos, um grau de bacharelato, licenciatura ou até mais elevado. 

 

Habilitações Dez-13 

Ensino secundário 20% 
Bacharelato 7% 
Licenciatura, MBA, Mestrado e Pós-graduações 73% 
 

 
2.4. Membros da Gerência  
 
As pessoas responsáveis pela gestão da Sucursal são um representante legal não residente e dois 

representantes legais residentes em Portugal, nos termos do número dois do artigo 49º do Regime Geral 

das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF).  

Os dois representantes legais residentes são os a seguir indicados: 

• Miguel Lopes Marques 

• Sílvia Maria Brito Leal 

O representante legal não residente é o a seguir identificado: 

• Daniel Lipp 

2.5. Auditores Internacionais 
 
O Auditor da Sucursal é a PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda, representada por José 

Manuel Henriques Bernardo, ROC n.º 903. 

 

 

Idades Dez-13
Até 30 anos 6,67%
de 31 a 40 anos 40,00%
de 41 a 50 anos 46,67%
mais de 50 anos 6,67%
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3. Enquadramento Económico e Financeiro 
 
A recuperação económica da Europa teve início no segundo trimestre de 2013 e continuou entre os países 

da zona euro ganhando força com crescimento mais sustentado. Contudo e como é típico após crises 

financeiras profundas a recuperação continua frágil. O legado da crise relativo a endividamento 

excessivo, fragmentação financeira, incertezas económicas e necessidade de ajustamentos e consolidações 

fiscais abranda o que motiva a confiança geral. 

 

A recuperação da Europa é expectável em base generalizada entre os diversos países da Zona Euro. Os 

diferenciais de crescimento continuarão a persistir mas tendencialmente irão estreitar-se. Em 2014 apenas 

são esperadas taxas anuais do PIB negativas para o Chipre e a Eslóvenia. Em 2015 são esperados 

crescimentos positivos para todos os países da UE. As reformas estruturais dos países mais vulneráveis 

estão a surtir efeitos. Em Dezembro de 2013 a Irlanda concluiu com sucesso o programa de assistência 

financeira. Impulsionadas por fortes exportações as economias de Espanha e Portugal estão a afirmar-se, 

enquanto uma melhoria moderada é esperada na Grécia. 

 

Entre as economias mais fortes uma expansão doméstica constante é esperada na Alemanha, enquanto 

que na França o crescimento económico está em recuperação moderada suportado por um tímido aumento 

no consumo privado. O crescimento económico na Holanda e Itália está definido para ser conduzido por 

via das exportações líquidas e do investimento. Forte crescimento está previsto para o Reino Unido. 

 

Fazendo 2014, o primeiro ano de uma recuperação sustentada, é exigido uma politica continuada em 

determinados esforços: reformas estruturais ousadas em ambos os países vulneráveis para combater o 

crescimento lento e facilitar o reequilíbrio via rotação da procura interna; plena e efectiva implementação 

do Union Banking, para superar a fragmentação financeira e desbloquear o crédito em apoio à 

recuperação; melhoria da qualidade das finanças públicas para estimular o investimento e favorecer a 

criação de empregos.  
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Previsões dos Principais Indicadores (Zona Euro) 
 

 
Fonte : European Economic Forecast, Winter  2014 
 

Em Portugal o segundo semestre de 2013, revelou uma economia com melhorias, o PIB real e o emprego 

apresentaram taxas de crescimento positivas. Estas tendências positivas deverão continuar em 2014 e 

2015, contudo a recuperação continua vulnerável a riscos externos e ao elevado nível de endividamento 

do sector privado. 

 

Após uma forte expansão de 1.1% no segundo trimestre, o PIB real aumentou 0.2% no terceiro trimestre 

de 2013, a contribuição negativa na rubrica das exportações líquidas foi compensada por um crescimento 

sólido da procura interna em particular no consumo privado e pelo investimento bruto. Os indicadores 

económicos do último trimestre de 2013 são consistentes com a estabilização e recuperação económica 

sentidos no final do ano passado. Como consequência a previsão para o crescimento real do PIB em 2013 

foi revisto em alta e a projecção para 2014 e 2015 são respectivamente de 0.8% e 1.5%.  

 

No quarto trimestre de 2013 o emprego cresceu 0,2%, maioritariamente através de contratos de trabalho 

permanentes, sugerindo fenómeno não sazonal. No entanto, o crescimento médio anual do emprego 

projectado para 2014 mantém-se negativo. A taxa de desemprego deverá manter-se nos 16% no período 

de previsão. 

 
Enquanto as projecções de referência indicam que a recuperação está gradualmente a acontecer, o ritmo 

desta continua a depender de desenvolvimentos na área do euro, e em particular, nos principais parceiros 

comerciais de Portugal. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB 1.9 1.6 -0.7 -0.4 1.2 1.8
Consumo Privado 1.0 0.3 -1.4 -0.7 0.7 1.4
Consumo Público 0.6 -0.1 -0.5 0.3 0.5 0.7
Capital Fixo Bruto -0.4 1.6 -4.0 -3.0 2.3 3.6
Variação das existências (% do PIB) 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2
Exportações de bens e serviços 11.6 6.5 2.5 1.3 4.2 5.7
Procura Interna 4.1 2.5 -0.7 -0.2 2.1 3.0
Importações de bens e serviços 10.0 4.5 -0.9 0.2 4.1 5.9
Força de Trabalho 0.7 -0.1 -0.1 0.3
Emprego -0.8 -0.9 0.3 0.7
Taxa de Desemprego (a) 11.4 12.1 12.0 11.7

Consumo Privado 0.6 0.2 -0.8 -0.4 0.4 0.8
Consumo Público 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2
Investimento -0.1 0.3 -0.8 -0.6 0.4 0.6
Inventários 0.6 0.3 -0.5 0.0 0.1 0.0
Exportações 4.3 2.7 1.1 0.6 1.9 2.7
Procura Interna 5.5 3.4 -1.0 -0.3 2.9 4.3
Importações (menos) 3.5 1.8 -0.4 0.1 1.7 2.5
Exportações Liquidas 0.7 0.9 1.5 0.5 0.2 0.2

(a) % da Força de Trabalho

Contribuições para o crescimento do PIB

Percentagens Anuais de Variação
Real Previsões 
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Os riscos inerentes aos elevados níveis de endividamento do sector privado podem levar à estagnação do 

consumo e das actividades de investimento. Portugal continua a ser também vulnerável a uma 

deterioração significativa no sentimento generalizado dos mercados financeiros, associado às incertezas 

sobre a implementação das políticas exigidas às autoridades portuguesas. 

 

Previsões dos Principais Indicadores – PORTUGAL 

 
Fonte : European Economic Forecast, winter 2014 

4. Gestão de Riscos 
 
O controlo e gestão de riscos continuam a desempenhar um papel de fundamental importância no 

desenvolvimento equilibrado e sustentado da Sucursal, assegurando um perfil de risco conservador ao 

nível da solvabilidade, provisionamento e liquidez. 

 

A definição do perfil de risco e do controlo desse mesmo risco é da responsabilidade da Gerência e em 

linha com as orientações estratégicas do Grupo.  

 

Tendo em consideração o tipo de actividades que exerce, gestão de activos, a exposição ao risco do St. 

Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal é de uma forma geral reduzida, sendo quase nula nas 

principais categorias de risco financeiro, conforme descrito na nota 3 das Notas Explicativas às 

Demonstrações Financeiras. 

 
A Sucursal encontra-se abrangida, por normativo emanado pela casa-mãe, relativo às principais linhas 

orientadoras na gestão da política de riscos do Grupo, no qual a pessoa afeta à função de riscos tem a 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB 1.9 -1.3 -3.2 -1.6 0.8 1.5
Consumo Privado 2.5 -3.3 -5.3 -1.8 0.1 0.8
Consumo Público 0.1 -5.0 -4.7 -2.0 -2.5 -1.9
Formação Bruta de Capital Fixo -3.1 -10.5 -14.4 -8.0 1.2 3.7
dos quais equipamento: -2.6 -11.2 -9.8 1.6 6.0 7.7
Exportações (bens e serviços) 10.2 6.9 3.2 5.8 5.0 5.3
Importações (bens e serviços) 8.0 -5.3 -6.6 2.6 3.0 3.8
Rendimento Nacional Bruto (Deflator do PIB) 2.6 -1.5 -2.3 -1.0 0.0 0.9
Contribuições para o crescimento do PIB Procura interna 1.0 -5.3 -7.0 -2.8 -0.2 0.7

Inventário 0.9 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.0
Exportacões Liquida 0.0 4.2 3.8 1.2 0.8 0.7

Emprego -1.5 -1.5 -4.2 -3.2 -0.4 0.4
Taxa de Desemprego (a) 12.0 12.9 15.9 16.5 16.8 16.5
Remuneração dos empregados/per capita 2.0 -0.6 -2.0 2.7 -0.8 1.0
Custos do Trabalho na economia -1.4 -0.9 -3.0 1.0 -1.9 -0.1
Custos do Trabalho por Unidade Produzida -2.-1 -1.1 -2.7 -0.7 -2.8 -1.1
Taxa de poupança das familias (b) 10.1 9.7 12.0 12.4 11.8 11.4
Deflator do PIB 0.6 0.3 -0.3 1.7 0.9 1.0
Indice harmonizado de preços no consumidor 1.4 3.6 2.8 0.4 0.8 1.2
Valorização/Degradação dos termos de troca 0.1 -1.0 0.2 1.1 1.0 0.4
Balança Comercial (c) -10.6 -7.7 -4.7 -3.6 -2.8 -2.2
Balança corrente (c) -10.4 -7.2 -2.2 0.4 0.8 1.1
Necessidades de financiamento vis à vis Resto do Mundo (c) -9.0 -5.6 -0.1 2.3 2.7 3.0
Saldo orçamental da administração pública  (c) -9.8 -4.3 -6.4 -5.9 -4.0 -2.5
Saldo orçamental corrigido do ciclo (c) -9.4 -3.4 -4.7 -3.7 -2.5 -1.8
Saldo orçamental estrutural (c) -8.7 -6.4 -4.0 -3.6 -2.6 -1.8
Divida Pública Bruta  (c) 94.0 108.2 124.1 129.4 126.6 125.8

(a) Definição Eurostat (b)Poupança bruta/ rendimento bruto disponivel. (c) % do PIB

Percentagens Anuais de Variação



St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 
Relatório e Contas de 2013 

14 

responsabilidade de identificar um conjunto de controlos que deverão ser periodicamente avaliados e 

reportadas as exceções numa base trimestral. Anualmente, é preparado e enviado pela Gerência ao Banco 

de Portugal um relatório sobre o sistema de controlo interno onde constam as deficiências encontradas e 

as medidas corretivas introduzidas, que abrange, entre outras áreas funcionais, a gestão de riscos. 

 

A gestão de riscos na Sucursal baseia-se numa permanente adequação da estratégia e dos meios técnicos e 

humanos disponíveis que assegurem a sua implementação. 

5. A nossa evolução e Análise financeira 

5.1 A nossa evolução 
 
Num contexto económico e financeiro delicado e volátil, a nossa relação com os clientes baseia-se na 

confiança, na proximidade e no diálogo.  

 

A nossa evolução assenta de forma sólida nas nossas especializações de base, que são essencialmente a 

banca privada e gestão de activos, acrescendo o facto de sermos uma boutique de private banking com 

uma estrutura pequena e flexível, aliada a uma relação de aconselhamento próximo aos clientes. 

 

A nossa visão para a gestão de carteiras baseia-se essencialmente na diversificação de carteiras e 

estratégia de retorno. Toda a equipa mantém-se particularmente atenta à manutenção da Sucursal e dos 

seus clientes, tendo em conta os riscos inerentes à atividade.  

 
O volume de ativos geridos por conta dos nossos clientes comprovam a confiança destes na qualidade dos 

nossos serviços que assentam nas seguintes características versus vantagens para os clientes: 

• estrutura plana - mais tempo para o cliente; 

• menos burocracia - resposta rápida; 

• proximidade da equipa – continuidade de serviços personalizados; e 

• independência -  verdadeira arquitectura aberta e oferta imparcial de produtos. 

 

As nossas atividades baseiam-se numa organização eficaz, permanentemente melhorada através de 

investimentos humanos e informáticos. 

 

A Casa-mãe, o St. Galler Kantonalbank é um banco líder suportando com, o seu crescimento sustentável, 

contínuo e consistente a prosperidade económica do Cantão de St. Gallen.  

 

Por forma a atingir os seus objectivos, o SGKB desenvolve um modelo de negócio financeiro clássico 

providenciando igualmente serviços de advisory para investidores privados e institucionais. 
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O SGKB direcciona a sua actividade para satisfazer as necessidades dos clientes (“customer oriented”). 

Como banco cantonal com uma longa tradição que é, norteia a sua actividade por princípios como os da 

integridade e da responsabilidade. 

5.2 Análise financeira 
 
O SGKB Portugal iniciou a actividade bancária em 2 de Dezembro de 2013, pelo que a análise financeira 

de resultados aqui apresentada diz respeito a um mês de actividade.  

 

O SGKB Portugal fechou o ano com um resultado líquido do exercício que totalizou -47.275 euros. 

 

Não obstante o resultado negativo do presente ano, há que realçar o facto de que se trata de apenas 1 mês 

de actividade. Para os anos seguintes estimam-se resultados positivos. 

 

Balanço 

 
A 31 de Dezembro de 2013, o total de balanço em euros ascendia a 99.566.409. As disponibilidades e as 

aplicações em instituições crédito correspondem a 68,25% do total do ativo. Os créditos sobre clientes 

ascenderam a 30.656.266 euros e correspondem a 30,79% do total do ativo.  

 

No passivo, os depósitos de clientes ascenderam a 63.101.765 euros e correspondem a 79,26% do total do 

passivo. 

 

Resultados 

 

Margem financeira 

 
A margem financeira do período decorrido entre 2 de Dezembro de 2013, data de início da actividade, e 

31 de Dezembro de 2013 correspondente a um mês de actividade e apresenta um valor positivo de 23.368 

euros. Refira-se que as contrapartes de aplicações são na totalidade sucursais locais de instituições de 

crédito estrangeiras e a nossa Casa-mãe, já que por imposição das políticas de risco do Grupo, a Sucursal 

não pode efectuar aplicações de tesouraria junto de contrapartes nacionais. 
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Produto Bancário 

 

 
 
No produto bancário da Sucursal são as comissões provenientes de serviços a clientes (líquidos de 

encargos com serviços e comissões suportadas pela Sucursal) que representam a percentagem mais 

significativa, ascendendo a 77%.  

 

 

 

 

Resultados da Intermediação de Balanço 2013

Proveitos (Juros Activos) 30.490
de Crédito a Clientes 22.485
de Outras Aplicações 8.005

Custos (Juros Passivos) 7.122
de Depósitos de Clientes 4.550
de Outros recursos 2.572

Resultado Financeiro 23.368
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Rendibilidade  

 
Para o período decorrido entre 2 de Dezembro de 2013, data de início da actividade, e 31 de Dezembro de 

2013, os principais rácios de rendibilidade apresentam valores negativos. A rendibilidade líquida dos 

capitais próprios (ROE) situou-se em – 0,3 %, tendo a rendibilidade líquida do activo (ROA) atingido – 

0,06%. 

 
Síntese de Rendibilidade 
 

 
 
Solvabilidade 
 
À data de 31 de Dezembro de 2013, o rácio de solvabilidade da Sucursal, resultante da aplicação do 

Aviso do Banco de Portugal nº 6/2010, ascende a 140,37%, registando valores significativamente acima 

dos mínimos exigidos pelo Banco de Portugal. 

 

 
 
Indicadores de eficiência e Custos operacionais 
 
Para o período decorrido entre 2 de Dezembro de 2013, data de início da actividade, e 31 de Dezembro de 

2013, o valor dos custos operacionais supera o produto bancário (119%). Os custos com pessoal 

representam 82% do mesmo.  É esperado para 2014, com a realização de um ano completo de actividade, 

uma situação de equilíbrio nestes rácios.  

 

Rendibilidade 2013
Resultados antes de impostos -60.796
Activo líquido médio 99.566.409
Resultados antes de impostos / Activo líquido médio (*) -0,06%

Produto bancário 167.965
Produto bancário / Activo líquido médio (*) 0,17%

Capitais próprios médios 19.952.725
Resultados antes de impostos / Capitais próprios médios (*) -0,30%
(*) Apurado conforme a versão consolidada na Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Dez-13

Fundos próprios totais para efeitos de solvabilidade 20.270.323
Dedução aos fundos próprios 8%
Requisitos de fundos próprios 1.155.284
Rácio de Solvabilidade 140,37%

Fundos Próprios 20.270.323
Requisitos de Fundos Próprios  12,5 14.441.050
Rácio de Adequação de Fundos Próprios (*) 140,37%

Fundos próprios de base 19.961.441
Requisitos de Fundos Próprios  12,5 14.441.050
Rácio de Adequação de Fundos Próprios de base (*) 138,23%
(*) Apurado conforme a versão consolidada da Instrução n.º 16/2004 do Banco de Portugal.
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6. Perspectivas Futuras 
 
Prosseguindo a tendência positiva dos últimos exercícios, assistimos durante o ano de 2013 ao 

crescimento e expansão da actividade de banca privada, traduzindo-se no alargamento da base de dados 

de clientes e no aumento do volume de ativos sob gestão.  

 

A Sucursal manterá para 2014 objectivos de crescimento do volume de negócios, quer pela captação de 

novos clientes quer pela intensificação do grau de envolvimento com os clientes atuais. 

 

A nossa  atuação desenvolve-se num ambiente de discrição, confidencialidade e independência e com a 

preocupação constante à rentabilidade das carteiras e à preservação do património dos clientes. 

 

Enfrentaremos os desafios futuros com confiança mas também com prudência. 

 

Sob a pressão das exigências regulamentares locais e internacionais, que são cada vez mais prementes, as 

áreas de especialização da Sucursal irão sofrer evoluções nos próximos tempos. As nossas respostas serão 

elaboradas o mais adequadamente possível, por forma a satisfazermos da melhor forma as necessidades e 

expectativas dos nossos clientes. 

7. Proposta de aplicação do resultado 
 
Propomos que o prejuízo apurado pela Sucursal em Portugal para o período decorrido entre 2 de 

Dezembro de 2013, data de início da actividade, e 31 de Dezembro de 2013, no montante de 47.275 euros 

(quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco euros), seja transferido para a conta de resultados 

transitados. 

 

 

Custos Operativos 2013
Custos com o pessoal 134.470
Outros gastos administrativos 57.852
Amortizações 3.549
Total 195.871

Rácios de Eficiência 2013
Custos operativos 195.871
Produto bancário (*) 164.311
Custos operativos / Produto bancário (*) 119%

Custos com pessoal 134.470
Custos com pessoal / Produto bancário (*) 82%
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8. Nota Final 
 
A Gerência do St. Galler Kantonalbank AG-Sucursal em Portugal, exprime ao Auditor e às Autoridades 

de Supervisão o seu agradecimento pelo apoio e colaboração que sempre demonstraram e manifesta o 

reconhecimento da confiança que os Clientes e Colaboradores depositaram na Sucursal. 

 

 

Lisboa, 23 de Abril de 2014  

 

A Gerência 

 

 

                                 

Miguel Lopes Marques        Silvia Brito Leal 

 

 

 

 

                       

      Daniel Lipp
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9. Demonstrações Financeiras 

9.1. Demonstração do Rendimento Integral para o período decorrido entre 2 de 
Dezembro de 2013, data de início de actividade, e 31 de Dezembro de 2013 
 
                         (valores expressos em Euros) 
 

 
 
 
 
As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras. 
 
 
 
O Técnico Oficial de Contas             A Gerência 
 
 
 
 
 
 
  

 2013

Notas
Juros e rendimentos similares 4 30.490
Juros e encargos similares 4 (7.122)
Margem Financeira 23.368
Rendimentos de instrumentos de capital -
Rendimentos de serviços e comissões 5 137.155
Encargos com serviços e comissões 5 (8.465)
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 6 603
Resultados de activos f inanceiros disponíveis para venda -
Resultados de reavaliação cambial 7 18.958
Resultados de alienação de outros activos -
Outros resultados de exploração 8 (3.654)
Produto Bancário 167.965
Custos com o Pessoal 9 134.470
Gastos gerais administrativos 10 57.852
Depreciações e amortizações 18 3.549
Provisões líquidas de anulações 23 32.890
Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores -
Imparidade de outros activos f inanceiros líquida de reversões e recuperações -
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações -
Resultado antes de Impostos (60.796)
Impostos Correntes 11 (1.942)
Impostos Diferidos 11 15.463

Resultado após impostos (47.275)

Do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas -

Resultado líquido do exercício (47.275)

Outro resultado integral do exercício -

Total do rendimento integral do exercício (47.275)
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9.2. Balanço em 31 de Dezembro de 2013  
      (valores expressos em Euros) 

 

 
 

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras. 
 
O Técnico Oficial de Contas       A Gerência 

Valor antes de 
Provisões, 

Imparidade e 
Amortizações

 Provisões, 
Imparidade e 
Amortizações

Valor 
Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 12 620.364 - 620.364
Disponibilidades em outras instituições de crédito 13 22.706.708 - 22.706.708
Activos f inanceiros detidos para negociação 14 - - -
Outros activos f inanceiros ao justo valor através de resultados 15 137.089 - 137.089
Activos f inanceiros disponíveis para venda - - -
Aplicações em instituições de crédito 16 45.244.681 - 45.244.681
Crédito a clientes 17 30.656.266 - 30.656.266
Investimentos detidos até à maturidade - - -
Activos com acordo de recompra - - -
Derivados de cobertura - - -
Activos não correntes detidos para venda - - -
Propriedades de investimento - - -
Outros activos tangíveis 18 464.720 357.310 107.410
Activos intangíveis 18 6.418 4.945 1.473
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - - -
Activos por impostos correntes - - -
Activos por impostos diferidos 11 15.463 - 15.463
Outros activos 19 76.955 - 76.955

Total do Activo 99.928.664 362.255 99.566.409

Notas
Recursos de bancos centrais -
Passivos f inanceiros detidos para negociação 14 1.491
Outros passivos f inanceiros ao justo valor através de resultados -
Recursos de outras instituições de crédito 20 15.511.867
Recursos de clientes e outros empréstimos 21 63.101.765
Responsabilidades representadas por títulos -
Passivos f inanceiros associados a activos transferidos -
Derivados de cobertura -
Passivos não correntes detidos para venda -
Provisões 22 308.882
Passivos por impostos correntes 11 1.942
Passivos por impostos diferidos -
Instrumentos representativos de capital -
Outros passivos subordinados -
Outros passivos 23 687.737

Total do Passivo 79.613.684

Capital Próprio
Capital 24 20.000.000
Prémios de emissão -
Outros instrumentos de capital -
Reservas de reavaliação -
Reserva de ajustamento cambial -
Outras reservas e resultados transitados -
Resultado do exercício (47.275)
(Dividendos antecipados)

Total do Capital Próprio 19.952.725

Total do Passivo + Capital Próprio 99.566.409

31-Dez-13

31-Dez-13

Activo Notas

Passivo
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9.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período decorrido entre 2 de 
Dezembro de 2013, data de início de actividade, e 31 de Dezembro de 2013 
 

(valores expressos em Euros) 

 
 

        
As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras. 
     
  
 
O Técnico Oficial de Contas       A Gerência  
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Dez-13

Resultado de Exploração
Resultado Líquido do exercício (47.275)
Provisões do exercício 32.890
Amortizações do exercício 3.549
Impostos (13.521)

(24.357)
Variação nos Activos e Passivos Operacionais

Empréstimos e aplicações em outras instituições de crédito (960.820)
Activos financeiros detidos para negociação 735
Empréstimos a clientes (3.066.693)
Outros activos (8.973)
Recursos de outras instituições de crédito 3.856.655
Aumento de recursos de clientes 10.603.443
Passivos financeiros detidos para negociação 1.491
Outros passivos 215.982
Amortizações (3.549)
Impostos sobre o Rendimento/Outros Impostos (13.521)

10.624.750
Fluxos das Actividades Operacionais 10.600.393

Activos tangíveis 3.513
Activos intangíveis 37
Aquisição de obrigações (1.029)

2.521
Fluxos das Actividades de Investimento 2.521

Dividendos distribuídos no exercício -
Juros pagos de obrigações subordinadas -
Aumento de Capital -

Fluxos das Actividades de Financiamento -

Total 10.602.914

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
Caixa e seus equivalentes no início do período 50.816.158
Caixa e seus equivalentes no fim do período 28 61.419.072

Total caixa e seus equivalentes 10.602.914

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
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9.4. Demonstração de alterações do capital próprio para o período decorrido entre 
2 de Dezembro de 2013, data de início de actividade, e 31 de Dezembro de 2013 
 

 
 
 
 
 
O Técnico Oficial de Contas       A Gerência  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas Capital
Reservas e 
resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Total de 
Capitais 
Próprios

Saldos em 2 de Dezembro de 2013 20.000.000 - - 20.000.000

Aumento de Capital 0
Outras reservas e resultados transitados 0
Resultado do exercício (47.275) (47.275)

Saldos em 31 de Dezembro de 2013 24 20.000.000 - (47.275) 19.952.725
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10. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o 
período decorrido entre 2 de Dezembro de 2013, data de início 
de actividade, e 31 de Dezembro de 2013 
 
1. Nota Introdutória 
 
O St Galler Kantonalbank AG- Sucursal em Portugal (adiante designado por “SGKB Portugal” ou 

“Sucursal”), foi constituído em Lisboa a 17 de Outubro de 2013, tendo sido autorizada pelo Banco de 

Portugal em 27 de Novembro de 2013. A Sucursal então constituída iniciou a sua atividade em 2 de 

Dezembro de 2013 através de transacção à luz do direito societário suíço e que consistiu essencialmente 

na cisão para subsequente integração por fusão, a plenitude dos activos, obrigações e direitos com 

referência à actividade já desenvolvida pelo anterior Sucursal portuguesa do Hyposwiss Private Bank 

Genève SA (incluindo os direitos e obrigações contratuais assumidas pelo Hyposwiss  Portugal com 

terceiras entidades, tais como: clientes, fornecedores e colaboradores). 

 

A Sucursal tem por objecto principal a realização de operações financeiras e a prestação de todos os 

serviços associadas ao Private Banking, designadamente operações de crédito, operações nos mercados de 

títulos, serviços de consultoria e serviços de gestão de carteiras.  

 

A empresa-mãe da Sucursal é o St. Galler Kantonalbank AG , com sede emSt. Leonhard-Strasse 25,9001 

St. Gallen, Suiça. 

 

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Gerência da Sucursal em 23 de Abril de 

2014. 

 
2. Políticas Contabilísticas 
 
2.1. Bases de apresentação e comparabilidade 
 
 
As demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao período decorrido entre 2 de Dezembro de 2013, 

data de início de actividade, e 31 de Dezembro de 2013 foram preparadas de acordo com as Normas de 

Contabilidade Ajustadas (NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal no seu Aviso nº 1/2005, de 

28 de Fevereiro, que conjuntamente com o Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro procedem à 

transposição para a legislação portuguesa do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 19 de Julho de 2002. 

 

As NCA traduzem-se na aplicação às demonstrações financeiras individuais das Normas Internacionais 

de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia, com exceção de algumas matérias 

reguladas pelo Banco de Portugal, como: 
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• a carteira de crédito e garantias está sujeita à constituição de provisões para riscos específicos e riscos 

gerais de crédito, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 3/95, de 30 de Junho, e a valorimetria 

desta componente deverá ser efectuada de acordo com o disposto no Aviso nº 1/2005; 

 

• o impacto ao nível das responsabilidades por pensões de reforma, resultante da aplicação do IAS 19 

com referência a 31 de Dezembro de 2005 poderá ser reconhecido em resultados transitados, através 

de um plano de prestações uniformes por um prazo de 5 anos, com excepção da parte relativa a 

responsabilidades por cuidados médicos pós-emprego e alteração dos pressupostos relativos à tábua 

de mortalidade, para as quais o prazo se estende até aos 7 anos, conforme definido nos Avisos do 

Banco de Portugal nº 4/2005 e nº 12/2005, de 21 de Fevereiro e 22 de Dezembro, respectivamente; e 

 

• os activos tangíveis são mantidos ao custo de aquisição, salvo quando se verifiquem reavaliações 

extraordinárias, legalmente autorizadas, caso em que as mais-valias daí resultantes serão 

incorporadas em sub-rubrica apropriada da conta "Reservas legais de reavaliação”. 

 

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee 

(IFRIC), e pelos respectivos órgãos antecessores. 

 

As alterações abaixo indicadas são obrigatórias para períodos contabilísticos com início a partir de 1 de 

Janeiro de 2013 mas não tiveram impacto relevante ou aplicação nas demonstrações financeiras da 

Sucursal: 

 

IAS 12 - Impostos sobre o rendimento: Impostos diferidos 

IAS 19 – Benefícios dos empregados: Benefícios definido 

IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das IFRS: economias hiperinflacionárias e remoção de datas fixas 

IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das IFRS: Empréstimos bonificados 

IFRS 7 – Instrumentos financeiros: divulgação - Apresentação da compensação 

IFRS 13 – Justo valor: mensuração e divulgação: Nova norma – unificação do conceito de justo valor 

 

As seguintes normas, alterações e interpretações, apesar de já estarem publicadas, a sua aplicação apenas 

é obrigatória para períodos anuais que se iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2014 ou em data posterior: 

IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas: nova norma – Consolidação 

IFRS 11 – Acordos conjuntos: nova norma – Tratamento contabilístico de acordos conjuntos 

IFRS 12 – Divulgação de interesses em outras entidades: nova norma – Divulgação para todos os 

interesses em outras entidades 

Alterações IFRS 10, 11 e 12: regime de transição 

IAS 27 – Demonstrações financeiras separadas: consolidação retirada do âmbito 

IAS 28 – Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos: aplicação a empreendimentos 

conjuntos 
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IAS 32 – Instrumentos financeiros – apresentação: compensação de ativos e passivos financeiros 

IAS 36 – Imparidade de ativos: divulgações sobre o valor recuperável de ativos em imparidade 

IAS 39 – Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração: novação de derivados e continuidade 

da contabilidade de cobertura 

Alterações IFRS 10, 11 e IAS 27: isenção de consolidação para Sociedades de investimento 

 

 

As seguintes normas, alterações e interpretações já publicadas ainda não foram endossadas pela União 

Europeia: 

IAS 19 – Benefícios dos empregados: contabilização das contribuições de empregado ou outras entidades 

IFRS 9 – Instrumentos financeiros: classificação e mensuração: nova norma – classificação e mensuração 

de instrumentos financeiros 

Alteração IFRS 9 – Instrumentos financeiros/contabilidade de cobertura: alteração – revisão substancial 

da contabilidade de cobertura 

IFRIC 21 – ‘Taxas do Governo’ (“Levies”): Nova interpretação – Contabilização de passivos por taxas e 

impostos 

 

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 e passivos de 

negociação. 

 

As demonstrações financeiras da Sucursal foram ainda preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos e respectivo suporte documental, mantidos de acordo com 

as disposições emitidas pelo Banco de Portugal. 

 

Pelo facto da Sucursal ter iniciado a sua actividade em 2 de Dezembro de 2013 não são apresentados 

valores comparativos.  

 
2.2. Activos Financeiros 
 
Os activos financeiros são reconhecidos pela Sucursal na data de negociação ou contratação. Nos casos 

em que por imposição contratual ou legal/regulamentar os direitos e obrigações subjacentes se transferem 

em datas diferentes, será utilizada a última data relevante.   

 

A Sucursal classifica os seus activos financeiros como activos financeiros avaliados ao justo valor através 

de resultados e empréstimos e contas a receber. A gestão determina a classificação dos seus investimentos 

no reconhecimento inicial. 

 

Para efeitos de interpretação, o justo valor é o montante pelo qual um activo pode ser transferido ou 

liquidado entre contrapartes de igual forma conhecedoras e com igual interesse em efectuar a transacção. 
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Na data de transacção ou negociação de uma operação, o justo valor é geralmente o valor pelo qual foi 

efectuada a transacção.  

 

Subsequentemente ao reconhecimento inicial, o justo valor de activos financeiros é determinado com base 

em: 

• preços de um mercado activo; e 

• tendo por base técnicas de valorização incluindo modelos de desconto de fluxos de caixa 

(“discounted cash flows”) e modelos de avaliação de opções, conforme seja apropriado. 

 

Para os casos em que não é possível calcular com fiabilidade o justo valor, nomeadamente instrumentos 

de capital ou instrumentos financeiros derivados sobre instrumentos de capital, o registo é efectuado ao 

custo de aquisição. 

 

Os activos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de 

transacção, excepto nos casos de activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados, caso 

em que estes custos de transacção são directamente reconhecidos em resultados. 

 

Os activos financeiros são desreconhecidos quando expiram os direitos contratuais da Sucursal ao 

recebimento dos seus fluxos de caixa ou a Sucursal tenha transferido substancialmente todos os riscos e 

benefícios associados à sua detenção.  

 

 
2.2.1 Activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados  
 
Esta categoria está subdividida em duas categorias: Activos financeiros detidos para negociação e Activos 

financeiros designados na opção de justo valor. Um activo financeiro é classificado nesta categoria, se o 

principal objectivo associado à sua aquisição for a venda no curto prazo ou se for designado na opção de 

justo valor pela gestão. Os instrumentos financeiros derivados também são classificados nesta categoria, 

como activos financeiros detidos para negociação, excepto quando fazem parte de uma relação de 

cobertura. 

 

Apenas podem ser considerados na opção de justo valor, os Activos e Passivos financeiros que cumpram 

um dos seguintes requisitos: 

• Permite a redução de inconsistências significativas na mensuração, no caso em que derivados 

associados fossem tratados como detidos para negociação e os instrumentos financeiros 

subjacentes estiverem ao custo amortizado, tal como empréstimos e adiantamentos de clientes ou 

bancos e títulos de dívida; 

• Alguns investimentos, tais como investimentos de capital, que são geridos e avaliados ao justo 

valor de acordo com a gestão do risco ou a estratégia de investimento e são reportados à gestão 

nessa base; e 
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• Instrumentos financeiros, como títulos de dívida detidos, contendo um ou mais derivados 

embutidos que modificam significativamente os fluxos de caixa, são designados pelo justo valor 

através de resultados. 

 

A avaliação destes activos é efectuada diariamente ou em cada data de reporte, com base no justo valor. 

No caso das obrigações e outros títulos de rendimento fixo, o valor de balanço inclui o montante de juros 

corridos e não pagos. 

 

Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor são reconhecidos em resultados, onde se 

incluem os montantes de rendimentos de juros e o recebimento de dividendos para os activos de 

negociação e para os passivos ao justo valor. Os rendimentos de juros de activos financeiros ao justo valor 

através de resultados estão registados na margem financeira. 

 

Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor dos derivados que são geridos em conjunto 

com os activos e passivos financeiros designados são incluídos na rubrica “Resultados de activos e 

passivos avaliados ao justo valor através de resultados”. 

 

A Sucursal adoptou o “ Fair value option” para as obrigações do tesouro detidas em carteira própria, com 

o objectivo especifico de constituírem penhor a favor do Sistema de Indemnização ao Investidor (SII), de 

acordo com o definido no Regulamento nº 2/2000 da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM). 

 
 
2.2.2 Crédito e outros valores a receber 
 
A rubrica de crédito sobre clientes inclui os empréstimos originados pela Sucursal, para os quais não 

existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em que os fundos são 

disponibilizados aos clientes. 

 

O crédito sobre clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, sendo apresentado em balanço 

deduzido de provisões para risco de crédito. 

 

O crédito a clientes só é desreconhecido do balanço quando expiram os direitos contratuais da Sucursal à 

sua recuperação ou forem transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 

detenção. 

 

2.2.3 Provisões para crédito e juros vencidos, para créditos de cobrança duvidosa e para riscos 
gerais de crédito 
 

A Sucursal constitui provisões para crédito e juros vencidos, para créditos de cobrança duvidosa e para 

riscos gerais de crédito, de acordo com a actual versão do Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal. 
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(i) Provisão para crédito e juros vencidos 

Esta provisão, apresentada no activo como dedução à rubrica de Crédito a Clientes, destina-se a fazer face 

aos riscos de realização de créditos concedidos que apresentem prestações vencidas e não pagas, de 

capital ou juros. Conforme disposto pelo Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal, o montante a provisionar é 

função do período decorrido após o respectivo vencimento e da eventual existência de garantias, 

excluindo os créditos concedidos ao Sector Público Administrativo. 

 

(ii) Provisão para créditos de cobrança duvidosa 

As provisões para créditos de cobrança duvidosa são apresentadas no activo como dedução à rubrica de 

Crédito a Clientes e destinam-se a fazer face aos riscos de realização do capital vincendo relativamente a 

créditos daquela natureza que apresentem prestações vencidas e não pagas de capital ou juros. São 

considerados nesta situação: 

a) as prestações vincendas de uma mesma operação de crédito em que se verifique, relativamente às 

respectivas prestações em mora de capital e juros, pelo menos uma das seguintes condições: 

(i) excederem 25% do capital em dívida, acrescido dos juros vencidos; 

(ii) estarem em incumprimento há mais de: 

− seis meses, nas operações com prazo inferior a cinco anos; 

− doze meses, nas operações com prazo igual ou superior a 5 e inferior a 10 anos; 

− vinte e quatro meses, nas operações com prazo igual ou superior a 10 anos. 

 

Os créditos nestas condições são considerados vencidos apenas para efeitos da constituição de provisões, 

sendo provisionados com base nas taxas aplicáveis ao crédito vencido dessas operações.  

 

b) os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se, de acordo com a sua reclassificação prevista na 

alínea anterior, o crédito e juros vencidos de todas as operações relativamente a esse cliente, excederem 

25% do crédito total, acrescido dos juros vencidos. Estes créditos são provisionados com base na 

aplicação de metade das taxas de provisionamento aplicáveis aos créditos vencidos. 

 

(iii) Provisão para riscos gerais de crédito 

 

A provisão para riscos gerais de crédito apresentada no passivo na rubrica Provisões, cujo valor satisfaz 

as orientações do Banco de Portugal fixadas no aviso acima mencionado, é de natureza geral e destina-se 

a fazer face a riscos de crédito não identificados especificamente. 

 

Encontra-se registada no passivo, na rubrica "Provisões para riscos e encargos - outras provisões", e 

corresponde a 1,5% do total do crédito ao consumo não vencido e a 1% do total do crédito não vencido 

concedido pela Sucursal , incluindo o representado por aceites, garantias e outros instrumentos de 

natureza análoga. Para créditos garantidos por hipoteca sobre imóvel ou operações de locação financeira 

imobiliária quando o imóvel se destine a habitação do mutuário, a provisão a aplicar é de 0,5%. À base de 
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cálculo desta provisão são deduzidos os créditos concedidos ao Sector Público Administrativo, assim 

como as operações com instituições de crédito da zona A ou por elas garantidas. 

 

2.3 Passivos financeiros 
 
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua 

liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente 

da sua forma legal. 

 

Os passivos financeiros ao justo valor através de resultados são registados ao justo valor e incluem os 

instrumentos financeiros derivados com valor negativo e vendas a descoberto. 

 

Os outros passivos financeiros incluem recursos de instituições de crédito e de clientes, empréstimos, 

responsabilidades representadas por títulos e outros passivos subordinados, conforme aplicável. Estes 

passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção 

incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efectiva, no caso 

dos valores daí resultantes serem significativos.  

 

A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a 

vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor 

líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro. 

 

Para o cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os 

termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não 

considerando, no entanto, eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam 

consideradas parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os prémios e descontos 

directamente relacionados com a transacção. 

 

2.4. Reconhecimento de juros 
 
Os resultados decorrentes de juros de instrumentos financeiros são reconhecidos nas rubricas de Juros e 

rendimentos similares ou Juros e encargos similares pelo princípio da especialização, sendo apurados com 

base no método pro rata temporis, excepto quando a diferença entre este método e o da taxa efectiva seja 

significativo, caso em que este último é utilizado.  

 

2.5. Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões  
 

Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos em geral, de acordo com o princípio 

contabilístico da especialização de exercícios, da seguinte forma: 
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• rendimentos de serviços e comissões obtidos na execução de um acto significativo são 

reconhecidos em resultados quando o acto significativo tiver sido concluído; 

 

• rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que os serviços são prestados, são 

reconhecidos em resultados no período a que se referem; e 

 

• rendimentos de serviços e comissões que são considerados uma parte integrante da taxa de juro 

efectiva de um instrumento financeiro são registados em resultados, de acordo com o método 

financeiro. 

 

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

amortizações acumuladas e perdas de imparidade. As despesas com manutenção e reparação são 

reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos 

exercícios. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com  os seguintes períodos 

de vida útil esperada: 

 

      Número de Anos 

Obras em Imóveis Arrendados           10 anos 

Mobiliário e material              8 anos 

Instalações Interiores             10 anos 

Outro equipamento          4 a 8 anos 

 

Estes activos estão sujeitos a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciem que o 

valor de balanço excede o seu valor realizável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. 

 

2.7. Activos intangíveis  
 
Os activos intangíveis, que correspondem essencialmente a “software”, encontram-se registados ao custo 

de aquisição, deduzido de amortizações e eventuais perdas por imparidade acumuladas. As amortizações 

são registadas pelo método das quotas constantes, ao longo da vida útil estimada dos activos, que 

actualmente se encontra em 3 anos. 

 
Os encargos com a manutenção de software são reconhecidos como custo quando incorridos. 

A Sucursal não incorreu em quaisquer despesas de investigação e desenvolvimento. 
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2.8. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes engloba os 

valores registados no balanço com maturidade inferior a 3 meses a contar da data de contratação e em que 

não exista perda de valor pela mobilização atempada ou seja efectivamente disponível, onde se incluem a 

caixa, as disponibilidades e as aplicações em instituições de crédito. 

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

centrais dada a sua indisponibilidade. 

  

2.9. Offsetting 
 

Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido registado no balanço quando a 

Sucursal tem um direito legal de compensar valores reconhecidos e as transacções podem ser liquidadas 

pelo seu valor líquido. 

 

Em 31 de Dezembro de 2013, a Sucursal não registou nenhuma compensação de saldos nas 

demonstrações financeiras.  

 

2.10. Transacções em moeda estrangeira 
 

A Sucursal regista as suas transacções em Euros encontrando-se as presentes demonstrações financeiras 

expressas na mesma moeda.  

 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio da data da transacção. Os activos 

e passivos monetários em moeda estrangeira, que estão contabilizados ao custo histórico, são convertidos 

à taxa de câmbio da data de balanço. As diferenças cambiais resultantes da conversão são reconhecidas 

em resultados. Os activos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira, registados ao 

custo histórico, são convertidos à taxa de câmbio da data de transacção. Activos e passivos não 

monetários registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio da data em que o justo valor foi 

determinado. 

 

Sempre que estas operações conduzam a variações dos saldos líquidos das diferentes moedas, há lugar à 

movimentação das contas de posição cambial, à vista ou a prazo, cujo conteúdo e critério de reavaliação 

são os seguintes: 

Posição cambial à vista 

• A posição cambial à vista em cada moeda é dada pelo saldo líquido dos activos e passivos dessa 

moeda, acrescidos dos montantes das operações à vista a aguardar liquidação e das operações a 

prazo que se vençam nos dois dias úteis subsequentes. A posição cambial à vista é reavaliada 

diariamente com base nos câmbios indicativos do dia divulgados pelo Banco de Portugal, dando 

origem à movimentação da conta de posição cambial (moeda nacional), por contrapartida de 

custos ou proveitos. 
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Posição cambial a prazo 

• A posição cambial a prazo referente a cada moeda é dada pelo saldo líquido das operações a 

prazo que aguardam liquidação, com exclusão das que se vençam dentro dos dois dias úteis 

subsequentes. Todos os contratos relativos a estas operações são reavaliados às taxas de câmbio 

a prazo do mercado ou, na ausência destas, através do seu cálculo com base nas taxas de juro 

aplicáveis ao prazo residual de cada operação. As diferenças entre os contravalores em euros às 

taxas contratadas, que representam o proveito ou custo de reavaliação da posição a prazo, são 

registadas numa conta de reavaliação da posição cambial por contrapartida de custos ou 

proveitos.  

 
2.11. Impostos sobre lucros 
 

A Sucursal está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (Código do IRC).  

 

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre 

lucros são reconhecidos em resultados, excepto quando estão relacionados com itens que são 

reconhecidos directamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por contrapartida 

dos capitais próprios. 

 

Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base na matéria colectável apurada de 

acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto aprovada que, em 31 de Dezembro 

de 2013, se decompõe da seguinte forma: 

 

 
 

 

A Sucursal regista impostos diferidos decorrentes (i) das diferenças temporárias entre os valores 

contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, para efeitos de tributação em sede de IRC e (ii) 

dos prejuízos fiscais apurados a utilizar em exercícios futuros. Os impostos diferidos passivos são 

geralmente reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis. Os impostos diferidos activos 

são reconhecidos apenas na medida em que seja expectável que existam lucros tributáveis no futuro 

capazes de absorver as diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais a utilizar futuramente. 

 

2.12. Relato por segmentos 
 

Um segmento de negócio é um componente identificável da Sucursal, que se destina a fornecer um 

produto ou serviço individual ou um grupo de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito a 

riscos e benefícios que sejam diferenciáveis dos restantes segmentos de negócio. 

 

2013
IRC - Aplicável ao lucro tributável 25,0%
Derrama (calculada sobre a totalidade do lucro tributável) 1,5%
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De acordo com a actividade desenvolvida pela Sucursal, os elementos do balanço e demonstração de 

resultados são enquadráveis num único segmento de negócio “Private Banking” sendo principalmente 

desenvolvida no mercado nacional. 

 

Um segmento geográfico é um componente identificável da Sucursal, 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. 

 

A Sucursal opera na sua quase totalidade no mercado nacional, não sendo relevante a apresentação por 

segmento geográfico, visto que não existe uma componente identificável dentro de um ambiente 

económico específico e que esteja sujeito a riscos ou benefícios diferenciáveis de outros. 

 

2.13. Provisões 
 

São reconhecidas provisões quando (i) a Sucursal tem uma obrigação presente, legal e construtiva, (ii) 

seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável 

do valor da obrigação.  

 

2.14. Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras a Sucursal efectuou estimativas e utilizou pressupostos que 

afectam as quantias relatadas dos activos e passivos. Estas estimativas e pressupostos são apreciados 

regularmente e baseiam-se em diversos factores incluindo expectativas acerca de eventos futuros que se 

consideram razoáveis nas circunstâncias. 

 

Utilizaram-se estimativas e pressupostos nomeadamente nas seguintes áreas significativas: 

 

Provisões para crédito concedido 
 
A Sucursal apreciou a sua carteira de crédito no sentido de apurar sobre a necessidade de provisões para 

crédito, adicionais aos limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal, utilizando para o efeito 

estimativas sobre os fluxos de caixa recuperáveis incluindo os originados pelas eventuais recuperações e 

realizações de colaterais. 

 

Impostos diferidos 

 

A Sucursal reconheceu impostos diferidos activos no pressuposto da existência de matéria colectável 

futura e tendo por base a legislação fiscal em vigor ou já publicada para aplicação futura. Eventuais 

alterações futuras na legislação fiscal podem influenciar as quantias expressas nas demonstrações 

financeiras relativas a impostos diferidos. 
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Prémios de desempenho 

 

A Sucursal reconheceu um montante de prémios de desempenho correspondente a um mês a pagar em 

2014, relativo a 2013, que se encontra devidamente reflectido nas Demonstrações Financeiras a 31 de 

Dezembro de 2013.  

 
3. Gestão de risco 
 
A Gerência da Sucursal é responsável por definir os objectivos da actividade, princípios e políticas de 

gestão, bem como as estratégias de risco e assegurar que dispõe de uma estrutura adequada para a sua 

implementação. 

 

Tendo em consideração o tipo de actividades que exerce, prestação de todos os serviços associados ao 

Private Banking, a exposição ao risco do St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal é de uma 

forma geral reduzida, sendo quase nula nas principais categorias de risco financeiro conforme abaixo se 

discrimina. 

 

No âmbito da sua actividade, a principal fonte de receitas da Sucursal advém das comissões recebidas 

relativas à gestão de activos por contra de outrem e da aplicação da sua liquidez junto da sua sede.  

 
3.1 Risco de crédito 
 
O risco de crédito representa a possibilidade de ocorrência de perdas financeiras decorrentes do 

incumprimento do cliente ou da contraparte relativamente às obrigações contratuais estabelecidas com a 

Sucursal no âmbito da sua actividade de concessão de crédito. O risco de crédito está essencialmente 

presente em produtos bancários tais como empréstimos, garantias e outros passivos contingentes. 

 

Exposição máxima ao risco de crédito 
 
Em 31 de Dezembro de 2013 a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro 

pode ser resumida conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Tipo de instrumento financeiro
Valor 

contabílistico 
bruto

Provisões
Valor 

contabílistico 
líquido

Patrimoniais:
Disponibilidades em outras instituições de crédito 22.706.708 - 22.706.708
Activos financeiros detidos para negociação 0 - 0
Activos financeiros ao justo valor através de resultados 137.089 - 137.089
Aplicações em Instituições de Crédito 45.244.681 - 45.244.681
Crédito a Clientes 30.656.266 - 30.656.266

98.744.744 - 98.744.744
Extrapatrimoniais:
Garantias Prestadas. 832.892 - 832.892

832.892 - 832.892
99.577.636 - 99.577.636

31-Dez-13
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O quadro acima representa o pior cenário a nível de exposição da Sucursal a risco de crédito a 31 de 

Dezembro de 2013 sem ter em consideração qualquer colateral detido ou outras melhorias de crédito. 

Para activos no balanço, a exposição acima é baseada na sua quantia escriturada como reportada na face 

do Balanço. 

 

Como se pode observar no quadro acima, 45,44%  do total da exposição máxima, corresponde à rubrica 

de aplicações em instituições de crédito. Estas aplicações são efectuadas na sede da Sucursal e também 

em sucursais em Portugal de Instituições de crédito estrangeiras – Barclays Bank, BNP Paribas e 

Deutsche Bank, bem como junto do Millennium BCP. 

 

A segunda exposição máxima, é de 30,79% a 31 de Dezembro de 2013, e corresponde ao crédito a 

clientes. A Gerência está confiante na sua capacidade de continuar a controlar e manter uma exposição 

mínima ao risco de clientes, baseando-se no facto de que 100% do montante de crédito a clientes tem 

garantias reais e que não existe crédito vencido. 

 
Qualidade de crédito dos activos financeiros  
 

A Sucursal não dispõe de modelos de rating internos. Contudo, foram desenvolvidos critérios de 

concessão de crédito, assim como políticas e procedimentos que permitem assegurar um nível de risco 

adequado à estrutura e dimensão da Sucursal e das suas operações, sendo de salientar as seguintes:  

 

• Todas as propostas de crédito são submetidas à avaliação pelo comité de crédito sedeado em 

Zurique, com aprovação prévia por parte da administração da Sucursal Portuguesa; 

• Gestão do risco de crédito pela obtenção de colaterais e garantias pessoais ou empresariais; 

• Após aprovação, a performance do crédito é monitorizada constantemente permitindo a 

identificação de aumento da exposição; e, 

•  Existência de uma watch list que integra os clientes que, por diferentes razões e não 

necessariamente por experiência de incumprimentos – tem a Sucursal (em conjunto com a Casa-

mãe) por justificado serem merecedores de especial atenção e monitorização. 

 

Colaterais 
 

A Sucursal utiliza uma diversidade de políticas e práticas de forma a mitigar o risco de crédito. A mais 

tradicional é a obtenção de garantias e colaterais aquando de adiantamento de fundos. Os principais tipos 

de colateral para crédito e valores a receber são a hipoteca de bens imóveis e o penhor de instrumentos 

financeiros e de depósitos a prazo. 

 

Em 31 de Dezembro de 2013, o justo valor das garantias e colaterais aceites, pode ser analisado conforme 

se segue: 
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As garantias hipotecárias foram sujeitas a avaliação imobiliária durante o ano de 2012, na esfera da 

anterior Sucursal, não sendo expectável uma desvalorização ao valor máximo de hipoteca contabilizado.  

Concentração Sectorial 
 

A análise do crédito sobre clientes, por sector de actividade, é a seguinte:  

 

 
 
 
3.2 Risco de mercado 
 
O risco de mercado define-se como a probabilidade de perda devido a movimentos desfavoráveis no 

preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, incluindo flutuações em taxas de juro, 

taxas de câmbio, cotações de acções e preços de mercadorias.  

 
O risco de mercado surge na medida em que a Sucursal pode deter na sua carteira instrumentos 

financeiros cujo valor pode ser afectado por variações em condições de mercado, que possam surgir como 

consequência de alterações nos preços de mercado, quer por factores específicos do próprio instrumento, 

quer por factores que possam afectar todos os instrumentos negociados no mercado. 

 
O risco de mercado inerente à carteira de valores mobiliários detidas pela Sucursal não é relevante, na 

medida em que contém apenas obrigações do tesouro adquiridas para fazer face a requisitos do Sistema 

de Indemnização ao Investidor (SII). 

 
No entanto, a Sucursal encontra-se exposta de uma forma indirecta a risco de mercado, facto este que está 

relacionado com o impacto potencial que poderá advir nas carteiras de clientes geridas pela Sucursal, quer 

por via da sua desvalorização, quer pela saída de clientes. 

 

Tipo de Garantia 31-Dez-13

Garantias hipotecárias 13.037.835
Penhor de titulos e depósitos a Prazo 49.099.767

62.137.602

Sector de actividade 31-Dez-13
Promoção imobiliária; construção de edificios 1.609.485
Agricultura 7.299.130
Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 1.521.187
Actividades Financeiras excepto seguros 1.110.673
Actividades imobiliárias 3.605.203
Aldeamentos Turisticos com Restaurante 7.210.136
Actividades de Medicina 150.635
Fabricação de calçado 398.014
Fabricação Texteis 1.000.410
Fabricação Redes 177.179
Extracção de saibro, areia e pedra britada 344.664
Outras actividades de serviços 6.229.550
Total 30.656.266
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O valor dos títulos registados fora de balanço, sob gestão da Sucursal, ascendia a 31 de Dezembro de 

2013 a 209.611.527 euros  

 

A Sucursal actua activamente na mitigação deste risco através de adequação de produtos tendo em conta 

o perfil de cada cliente. Para além disso, a Sucursal tem como ponto estratégico a diversificação de 

carteiras controlando trimestralmente os valores acima de 10% de exposição.  

 
3.3 Risco cambial 
 

O Risco cambial define-se como a probabilidade de perda devido a movimentos adversos nas taxas de 

câmbio, provocada por alterações de preço de instrumentos que correspondem a posições abertas em 

moeda estrangeira ou pela alteração da posição competitiva da instituição devida a variações 

significativas das taxas de câmbio.  

 

A Sucursal encontra-se exposta a um risco cambial reduzido, uma vez que 80,45% e 75,55% dos activos 

dos passivos, respectivamente, em 31 de Dezembro de 2013, são denominados em Euros. Os activos e 

passivos denominados noutras moedas são acompanhados através de controlo diário.  

 
O contravalor, em euros, dos elementos à vista do activo e do passivo expresso em moeda estrangeira, à 

data de 31 de Dezembro de 2013, decompõe-se como segue: 

 

 
 
 
 
 
 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - - -
Disponibilidades em outras instituições de crédito 15.715.997 1.033.227 2.128.742 12.006 258.329 71.329 20.792
Activos financeiros detidos para negociação - - - - - - -
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - -
Activos financeiros disponíveis para venda - - - - - - -
Aplicações em instituições de crédito (61) 243.972 - - - - -
Crédito a clientes - - - - 1 - -
Investimentos detidos até à maturidade - - - - - - -
Activos com acordo de recompra - - - - - - -
Derivados de cobertura - - - - - - -
Activos não correntes detidos para venda - - - - - - -
Propriedades de investimento - - - - - - -
Outros activos tangíveis - - - - - - -
Activos intangíveis - - - - - - -
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - - - - - - -
Activos por impostos correntes - - - - - - -
Activos por impostos diferidos - - - - - - -
Outros activos 14.528 - - - - - -
Total do Activo 15.730.465 1.277.198 2.128.742 12.006 258.329 71.329 20.792

Recursos de bancos centrais - - - - - - -
Passivos financeiros detidos para negociação - - - - - - -
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - -
Recursos de outras instituições de crédito - - - - - - -
Recursos de clientes e outros empréstimos (15.787.953) (1.261.472) (2.142.914) (7.100) (215.421) (61.534) (18.962)
Responsabilidades representadas por títulos - - - - - - -
Passivos financeiros associados a activos transferidos - - - - - - -
Derivados de cobertura - - - - - - -
Passivos não correntes detidos para venda - - - - - - -
Provisões - - - - - - -
Passivos por impostos correntes - - - - - - -
Passivos por impostos diferidos - - - - - - -
Instrumentos representativos de capital - - - - - - -
Outros passivos subordinados - - - - - - -
Outros passivos (2) 4 1 1 4 2 1
Total do Passivo (15.787.955) (1.261.468) (2.142.913) (7.099) (215.417) (61.532) (18.961)

Exposição Líquida (57.490) 15.730 (14.171) 4.907 42.912 9.797 1.831 

Outras 
moedas

Franco 
Suiço

Libra 
Esterlina

Dolar 
Canadiano

Dolar 
Australiano

Coroa 
NorueguesaActivo Dolar Norte 

Americano

Passivo
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3.4 Risco de taxa de juro 
 
O risco de taxa de juro consiste na probabilidade de ocorrência de perdas devido a movimentos adversos 

das taxas de juro, tendo em conta a estrutura de balanço de uma instituição. Dada a estrutura de balanço 

da Sucursal, verifica-se que este risco é praticamente nulo ou inexistente, conforme abaixo se evidencia: 

 
 

Os activos remunerados correspondem a aplicações junto da sede, Barclays Bank, Deutsche Bank, BNP 

Paribas e Millennium BCP e a crédito concedido a clientes e encontram-se relacionados com os passivos 

remunerados que correspondem a depósitos da sede junto da Sucursal e a depósitos a prazo de clientes.  

 
Para todas as operações activas (crédito concedido) e passivas (constituição de depósitos a prazo) 

contratadas com clientes, a Sucursal procede na maioria das situações à cobertura do risco de taxa de juro 

através da contratação de uma operação semelhante (no que respeita ao montante e datas de vencimento 

ou de próxima revisão da taxa de juro) junto da Casa-mãe ou outra instituição financeira sedeada em 

Portugal, sendo o diferencial que se verifica entre as taxas contratadas com os clientes e com as 

instituições referidas correspondente ao spread aplicado. A diferença entre os activos remunerados e os 

passivos remunerados ascende a cerca de 37 milhões euros, os quais incluem as aplicações efectuadas 

junto do Deutche Bank e do BNP Paribas respeitante ao valor do capital alocado à Sucursal, o qual não 

tem correspondência no passivo, e a cerca de 20 milhões  euros contabilizados em depósitos à ordem de 

clientes e que não são remunerados. 

 
A tabela abaixo apresenta a sensibilidade da Sucursal ao risco de taxa de juro em 31 de Dezembro de 

2013, sendo que os prazos apresentados correspondem ao prazo residual que decorre até à próxima 

actualização ou vencimento de taxa de juro contratada para cada uma das aplicações e recursos 

contratados. 

 

31 de Dezembro de 2013 

 

Montante %
Activo remunerado 76.658.400 77,15%
Activo não remunerado 22.706.708 22,85%
Total de Activo 99.365.108 100,00%

Passivo remunerado 40.096.800 50,36%
Passivo não remunerado 39.516.884 49,64%
Total de Passivo 79.613.684 100,00%

31-Dez-13

A 1 mês De 1 a 3 
meses

De 3 a 6 
meses 

De 6 meses 
a 1 ano

Mais de 1 
ano 

Sem 
Rentabilidade Total

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 602.739 - - - - 17.625 620.364
Disponibilidades em IC's - - - - - 22.706.708 22.706.708
Aplicações em IC's 30.124.731 7.970.582 1.400.643 5.748.725 - - 45.244.681
Crédito a Clientes 9.229.454 3.182.251 681.352 17.563.209 - - 30.656.266

39.956.924 11.152.833 2.081.995 23.311.934 - 22.724.333 99.228.019

Recursos de IC's 399.729 12.001.992 1.110.116 2.000.031 - - 15.511.867
Recursos de clientes 9.725.304 7.971.926 1.132.164 5.755.539 - 38.516.832 63.101.765

10.125.033 19.973.918 2.242.280 7.755.570 - 38.516.832 78.613.632

Gap de taxa de juro 29.831.891 (8.821.084) (160.285) 15.556.365 - (15.792.499) 20.614.387
Gap de taxa de juro acumulado 29.831.891 21.010.806 20.850.521 36.406.886 36.406.886 20.614.387
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3.5 Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez define-se como a probabilidade de ocorrência de perdas devido à incapacidade de uma 

instituição dispor de fundos líquidos para cumprir com as suas obrigações, e se tal é efectuado em 

condições razoáveis. 

 

Analisando-se a estrutura de balanço da Sucursal, verifica-se que os níveis de liquidez da Sucursal são 

adequados aos montantes e prazos dos compromissos assumidos e dos recursos obtidos. 

 
Os quadros seguintes apresentam o balanço, no final do mês de Dezembro de 2013, com as principais 

classes agrupadas por prazos de vencimento residuais. De acordo com o requerido pelo IFRS 7 – 

Instrumentos Financeiros – Divulgações, foram incluídos os cash flows totais previstos, incluindo os juros 

totais. Os montantes apresentados são fluxos de caixa contratuais não descontados: 

 
31 de Dezembro de 2013 

 

 
 

 
 

As datas dos montantes contratuais dos instrumentos financeiros fora de Balanço da Sucursal que a 

comprometem a estender o crédito a clientes e outras facilidades, que dizem respeito aos montantes não 

utilizados de linhas de crédito concedidas, analisam-se como segue: 

 

31 de Dezembro de 2013 

 
 

3.6 Risco operacional 
 
O risco operacional advém da eventualidade de perdas originadas por falhas na adopção e execução de 

procedimentos internos, pelos comportamentos das pessoas ou dos sistemas informáticos, ou ainda, por 

À vista até 3 meses de 3 meses a 
1 ano de 1 a 5 anos Mais de 5 

anos 
Sem 

classificação Total

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 620.364 - - - - - 620.364
Disponibilidades em IC's 22.706.708 - - - - - 22.706.708
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 135.000 - - 135.000
Aplicações em IC's - 38.106.602 7.176.458 - - - 45.283.061
Crédito a Clientes 70 5.206.985 18.271.412 7.213.322 - - 30.691.789
Activos financeiros detidos para venda - - - - - - -
Outros activos - 45.159 31.073 723 - - 76.955

23.327.142 43.358.746 25.478.944 7.349.045 - - 99.513.877

Recursos de IC's 400.133 13.113.701 2.011.122 - - - 15.524.956
Recursos de clientes 38.516.832 17.704.883 6.908.575 - - - 63.130.289
Outros passivos - 140.873 525.169 - - - 666.042

38.916.965 30.959.456 9.444.866 - - - 79.321.287

Gap de liquidez (15.589.823) 12.399.290 16.034.078 7.349.044,60 - - 20.192.589
Gap de liquidez acumulado (15.589.823) (3.190.533) 12.843.545 20.192.590 20.192.590 20.192.590

À vista até 3 meses de 3 meses a 
1 ano de 1 a 5 anos Mais de 5 

anos 
Sem 

classificação Total

Activos financeiros detidos para negociação - - - - - - -
- - - - - - -

Passivos financeiros detidos para negociação - 1.491 - - - - 1.491
- 1.491 - - - - 1.491

Gap de liquidez - (1.491) - - - - (1.491)
Gap de liquidez acumulado - (1.491) (1.491) (1.491) (1.491) (1.491)

Até 3 meses Até 1 ano Até 5 anos Mais de 5 
anos Total

     Linhas de créditos revogáveis 2.930.791 2.930.791 
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acontecimentos externos à Sucursal. A referida probabilidade de perda pode decorrer de falhas de análise, 

processamento ou liquidação de operações, de fraudes internas ou externas, da inoperacionalidade das 

infra-estruturas, da utilização de recursos em regime de outsourcing e da insuficiência ou inadequação 

dos recursos humanos. 

 

Foram desenvolvidos pela Sucursal políticas e procedimentos com o objectivo de monitorizar e controlar 

o risco operacional, dispondo de um sistema de controlo interno adaptado à sua estrutura e dimensão, 

sujeito ao controlo da auditoria interna do grupo. 

 

O sistema bancário principal é providenciado pelo prestador de serviços da sede, o Credit Agricole 

(Suisse) S.A. 

 
Este sistema informático é também utilizado por outras instituições bancárias ou financeiras, 

designadamente pela filial do Credit Agricole no Luxemburgo, o que atesta a conformidade deste sistema 

com a legislação comunitária, nomeadamente com a Directiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF). Este 

sistema informático foi objecto de certificação, decorrente da realização de uma auditoria efectuada de 

acordo com a norma de auditoria ISAE 3402 Tipo 2 com referência a 31 de Dezembro de 2013. 

 
Adicionalmente, refere-se ainda que este sistema está devidamente segregado daquele que é utilizado por 

outras entidades, incluindo a sede, sendo contudo possível obter informação financeira, com vista à 

preparação de relatórios consolidados para cumprimento dos deveres de informação decorrentes da lei 

Suíça. O referido sistema (designado “S2i”) é um sistema devidamente integrado de gestão de 

investimentos e permite aceder aos seguintes serviços: 

 

• Contabilidade e prestação de informação a clientes; 

• Ferramentas de gestão de investimentos; 

• Compra e venda de valores mobiliários; 

• Depósitos e empréstimos; 

• Serviços de back-office relativos a valores e garantias, transferências, contabilidade de custódia 

(custody accounting) e eventos societários; 

• Gestão de tesouraria e cambial; 

• Contabilidade da Sucursal; e 

• Ferramentas de cumprimento das exigências legais e regulamentares, incluindo uma completa 

base de dados dos clientes no âmbito do procedimento KYC (“know your customer”). 

 

O sistema foi concebido para que, além da existência de um relacionamento com um dos maiores bancos 

portugueses, o Banco Comercial Português, o qual providencia a ligação com os sistemas de pagamento, 

compensação de cheques depósito e liquidação de títulos portugueses. O Credit Agricole, fornecedor da 

aplicação  é o único intermediário, corretor e depositário para títulos estrangeiros.  
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3.7 Gestão do capital 
 
Os fundos próprios da Sucursal são apurados de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente com o disposto no Aviso nº 6/2010 do Banco de Portugal. Os fundos próprios totais 

resultam da soma dos fundos próprios de base (Tier 1) com os fundos próprios complementares (Tier 2). 

 

Os fundos próprios de base integram o capital alocado à Sucursal, com a dedução dos resultados 

negativos do exercício, os activos intangíveis e os impostos diferidos activos associados às provisões para 

riscos gerais de crédito. 

 

Os requisitos de fundos próprios foram determinados de acordo com o quadro regulamentar de Basileia 

II, com utilização do método padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-Dez-13
Fundos Próprios de Base *
Capital realizado 20.000.000
Resultados transitados do exercicio anterior -
Resultados negativos do exercicio (47.275)
Activos intangíveis -
Impostos diferidos associados às provisões para riscos gerais de crédito 8.716

19.961.441
Fundos Próprios Complementares *
Upper Tier 2 308.882
Lower Tier 2 -

308.882
Fundos Próprios Totais 20.270.323

Requisitos de Fundos Proprios ** 1.155.284

Rácios de Solvabilidade 140,37%

* Apurado conforme previsto na versão consolidada do Aviso nº6/2010 do Banco de Portugal
** Apurado conforme previsto na versão consolidada dos Avisos nº5/2007, 8/2007 e 9/2007 do Banco de Portugal
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4. Margem financeira 

 
 
 
5. Resultado de serviços e comissões 
 

 
 

 
6. Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados  
 

 
 

O valor desta rubrica é composto por:

2013
Juros e rendimentos similares
Juros e rendimentos - disponibilidades minimas - BdP 97
Juros e rendimentos - depósitos à ordem 204
Juros e rendimentos - depósitos a prazo - Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mill 7.234
Juros e rendimentos - depósitos a prazo - sede e outras instituições de crédito 43
Juros e rendimentos - empréstimos de clientes 11.847
Juros e rendimentos - descobertos em depósitos à ordem 10.638
Juros de outros activos financeiros ao justo valor 427

30.490
Juros e encargos similares
Juros e encargos - depósitos de clientes 4.550
Juros e Encargos - depósitos - Geneve 1.781
Juros de recursos de outras instituições de crédito no estrangeiro 791

7.122

Margem financeira 23.368

O valor desta rubrica é composto por:

2013
Rendimentos de serviços e comissões
Garantias e avales 75
Depósito e guarda de valores 5.435
Administração de valores 82.920
Transferência de valores 1.405
Outras operações de crédito 575
Outros serviços prestados 2.902
Operações realizadas com títulos 43.843

137.155
Encargos com serviços e comissões
Depósito e guarda de valores 369
Encargos com serviços e comissões 2.600
Operações realizadas com títulos 5.496

8.465

Resultados de Serviços e Comissões 128.690

O valor desta rubrica é composto por:

2013
Lucros em instrumentos derivados - operações a prazo - divisas 170
Prejuízos em instrumentos derivados - operações a prazo - divisas (169)
Divida pública portuguesa 602

603Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 
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7. Resultados de reavaliação cambial 

 

 
 

 
8. Outros resultados de exploração 
 

 
 
 
9. Custos com o pessoal 
 

 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o efectivo de trabalhadores ao serviço da Sucursal, distribuído por 

categorias profissionais, foi o seguinte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

O valor desta rubrica é composto por:
2013

Lucros em operações cambiais
Outros itens em moeda estrangeira 20.430

20.430
Prejuizos em operações cambiais
Outros itens em moeda estrangeira 1.472

1.472

Resultados de reavaliação cambial 18.958

O valor desta rubrica é composto por:
2013

FGD (1.458)
Falhas na gestão e execução de procedimentos (75)
Impostos (2.121)
Outros resultados de exploracao (3.654)

O valor desta rubrica é composto por:
2013

Remunerações órgão gestão 19.748
Remuneração de empregados 90.281
Encargos relativos a remunerações 20.277
Outros custos com pessoal 4.164

Total de custos com pessoal 134.470

2013
Direcção/Gerência 2
Comercial 8
Específicas / Técnicas 1
Outras funções 4

15
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10. Outros gastos administrativos 
 

 
 
Os montantes faturados em Dezembro de 2013, a título de honorários, pelo Auditor/Revisor Oficial de 

Contas da Sucursal, função exercida pela PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, Lda., ascendeu a 4.380 euros (montantes sem IVA), referente a auditoria às 

contas da Sucursal. 

 
11. Impostos sobre os lucros 
 
 

 
 
No decorrer da operação cisão fusão entre a Sucursal Hyposwiss Portugal e SGKB Portugal o montante 

de activos diferidos ativos associados a prejuízos fiscais passados e a provisões para riscos gerais de 

crédito não foram contemplados na transação. De acordo com a lei fiscal em vigor os valores a receber e a 

pagar relacionados com impostos não são transferíveis entre entidades distintas, tendo ficado  os mesmos 

na esfera do Hyposwiss Portugal. 

 

Os valores apurados de impostos correntes e imposto diferido têm por base um mês de actividade. O 

montante registado em impostos correntes diz respeito à estimativa de IRC e corresponde a tributação 

autónoma. 

 

O montante registado em impostos diferidos decompõe-se da seguinte forma: 

 

 
  

O valor desta rubrica é composto por:
2013

Rendas e alugueres 20.438
Publicidade e edição de publicações 10.000
Deslocações, estadas e representação 6.534
Avenças e honorários 5.958
Consultores e auditores externos 3.390
Comunicações 4.855
SIBS 1.000
Material de consumo corrente 1.266
Outros Valores < 10.000€ 4.411

57.852

O valor desta rubrica é composto por:
2013

Impostos correntes (1.942)
Impostos diferidos 15.463

13.521

2013
Imposto diferido de provisões para riscos gerais de crédito 8.716
Imposto diferido de prejuízo fiscal 6.747

15.463
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Pelo facto de não existir imposto sobre o rendimento, o montante a liquidar, registado a 31 de Dezembro 

de 2013, na rubrica Passivos por impostos correntes, corresponde às despesas tributadas autonomamente. 

 

O pagamento dos impostos correntes é efectuado com base em declarações de autoliquidação que ficam 

sujeitas a inspecção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos 

contado a partir do exercício a que respeitam, podendo resultar, devido a diferentes interpretações da 

legislação fiscal, a eventuais liquidações adicionais. 

  

Adicionalmente, de acordo com o artigo 63º do Código do IRC, a Autoridade Tributária e Aduaneira 

poderá efectuar as correcções que considere necessárias para a determinação do lucro tributável sempre 

que, em virtude de relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham 

sido estabelecidas condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas 

independentes, conduzindo a que o resultado apurado seja diferente do que se apuraria na ausência dessas 

relações.   

 

Os impostos diferidos activos e passivos são registados quando existe uma diferença temporária entre o 

valor de um activo ou passivo e a sua base de tributação. O seu valor corresponde ao valor do imposto a 

recuperar ou pagar em períodos futuros. Os impostos diferidos activos e passivos foram calculados com 

base nas taxas fiscais em vigor para o período em que se prevê que seja realizado o respectivo activo ou 

passivo. 

 

Os impostos diferidos registados em balanço em 31 de Dezembro de 2013 foram calculados com a taxa 

de 24,5%, com excepção do imposto respeitante ao reporte de prejuízos fiscais para o qual foi utilizada 

uma taxa de 23% (pelo facto de não incidir derrama sobre este montante, já que o valor da derrama a 

pagar ao Estado é calculado sobre o lucro tributável). 

 
12. Caixa e disponibilidades em bancos centrais 
 

 
 
 
Esta rubrica é composta essencialmente pelo saldo junto do Banco de Portugal. O referido saldo visa 

satisfazer as exigências legais de reservas mínimas de caixa, calculadas com base no montante dos 

depósitos e outras responsabilidades efectivas. O regime de constituição de reservas de caixa, de acordo 

com as directrizes do Sistema Europeu de Bancos Centrais da Zona do Euro, obriga à manutenção de um 

saldo médio em depósito no Banco de Portugal, equivalente ou superior a 2% sobre o montante final de 

cada mês dos depósitos e outras responsabilidades, ao longo de cada período de constituição de reservas. 

 
 

O valor desta rubrica é composto por:
31-Dez-13

Caixa 17.625
Disponibilidades em bancos centrais 602.739
Total 620.364
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13. Disponibilidades em outras instituições de crédito 
 

 
 
 
14. Activos e Passivos financeiros detidos para negociação 
 

 
 
A carteira de negociação é registada ao valor de mercado, sendo as flutuações de justo valor reconhecidas 

em resultados do exercício, conforme definido na política contabilística na nota 2.2.1. 

 

A carteira de derivados de negociação por maturidades em 31 de Dezembro de 2013 é a seguinte: 

 

 

 

15. Activos financeiros ao justo valor através de resultados 
 

 
 
A decomposição da carteira de activos financeiros ao justo valor através de resultados em 31 de 

Dezembro de 2013 pode ser analisada como segue: 

 

 

 
 
 
 

O valor desta rubrica é composto por:

31-Dez-13
Em instituições de crédito no país 1.538.326
Em instituições de crédito no estrangeiro - sede 11.447.972
Outras Instituições de Crédito 9.720.410
Total 22.706.708

Esta rubrica é analisada como se segue:

31-Dez-13
Instrumentos derivados de negociação (activos) 0
Instrumentos derivados de negociação (passivos) -1.491
Total -1.491

Inferior a 3 meses
Entre 3 

meses e 1 
ano

Superior a 1 
ano

Total Activo Passivo

Derivados Cambiais
Currency Forward - Mercado de Balcão 1.504.507 - - 1.504.507 0 1.491

Nocionais com prazo remanescente Justo valor

Esta rubrica é analisada como se segue:
31-Dez-13

Instrumentos de dívida pública portuguesa 137.089
137.089

Quantidade Valor 
nominal

Valor de 
aquisição Valias Juros 

corridos
Valor de 
Balanço

PORTUGAL 4.2% TREASURY BONDS 6.000.000 0,01 57.608 3.029 532 61.169
PORTUGAL 3.35% OBRIGAÇÕES DO TESOURO 2005-15.10.15 1.504.507 0,01 60.395 14.995 530 75.920
Total 137.089
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16. Aplicações em instituições de crédito 
 

 
 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2013 estas aplicações (na sua maioria em euros) são remuneradas a taxas de juro 

que variam entre 0,08% e 0,720% dependendo da data de constituição e da maturidade contratada. 

 

17. Crédito a clientes 
 

 
 
 

 
 
18. Outros activos tangíveis e intangíveis 
 
A evolução dos activos tangíveis e intangíveis da Sucursal no decurso de 2013 foi o seguinte: 
 

O valor desta rubrica é composto por:

31-Dez-13
Aplicações em instituições de crédito no país 44.994.000
Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 243.954
Rendimentos a receber 6.727
Total 45.244.681

A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:

31-Dez-13
À vista e até 1 mês 30.124.731
Superior a 1 mês e até 3 meses 7.970.582
Superior a 3 meses e até 12 meses 7.149.368
Total 45.244.681

Esta rúbrica é analisada como se segue:
31-Dez-13

Crédito com garantias reais 30.639.201
Crédito sem garantias 79

30.639.280
Rendimentos a receber 16.986

30.656.266
Provisões para crédito e juros vencidos -

30.656.266

A análise do crédito sobre clientes, por tipo de operação, é a seguinte:
31-Dez-13

Curto Prazo
Descobertos 14.831.188
Empréstimos 15.825.078
Médio e longo prazo
Empréstimos -

30.656.266
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O montante das amortizações acumuladas inclui as amortizações efectuadas entre 1 de Novembro de 

2006 e 2 de Dezembro de 2013, efectuadas na esfera do Anglo Irish Bank - Sucursal em Portugal e do 

Hyposwiss Portugal. Aquando da operação de cisão fusão os activos líquidos avaliados ao justo valor 

passaram para a esfera do SGKB Portugal, contudo, e por forma a manter-se o histórico dos montantes 

amortizados, o critério utilizado e o prazo remanescente para efeitos de amortização, foi decidida a 

manutenção e continuação do saldo das amortizações acumuladas. 

 
O valor registado em outros activos intangíveis corresponde aos valores pagos associados à garantia de 

manutenção do software adquirido, as quais, tendo por base o respectivo contrato de manutenção, foram  

amortizadas pelo prazo de 3 anos. 

 
19. Outros activos 
 

 
 

20. Recursos de outras instituições de crédito 
 

 
 

Rubrica Valor Bruto
Amortização 
Acumulada Aquisições Valor Bruto

Amortização 
Acumulada

Amortização 
do Exercício Valor Bruto

Amortização 
Acumulada

Obras em imóveis arrendados 170.323 110.229 2.348 - - 1.349 172.671 111.578
Mobiliário e material 127.822 110.184 - - - 1.331 127.822 111.515
Máquinas e ferramentas 13.820 12.797 - - - 112 13.820 12.909
Equipamento informático 26.450 17.959 3.819 - - 290 30.269 18.248
Instalações interiores 32.690 21.935 - - - 272 32.690 22.207
Equipamento de segurança 19.907 19.736 - - - 10 19.907 19.746
Outro equipamento 67.539 60.958 - 0 - 149 67.539 61.107
Total activos tangíveis 458.553 353.798 6.167 0 - 3.513 464.720 357.310
Sistemas de tratamento automático de dados (softw are) 539 539 - - - - 538 539
Outros activos intangíveis 4.643 4.370 1.237 - - 36 5.879 4.405
Total activos intangíveis 5.182 4.909 1.237 0 0 36 6.418 4.945

Saldo em 02-12-2013 Abates/Alienações Saldo em 31-12-2013

Esta rubrica é analisada como se segue:
31-Dez-13

IVA a recuperar 723
Outros - Sector Público Administrativo 3.024
Outros devedores diversos 18.131
Seguros 27.077
Outras rendas 10.997
Outras despesas com encargos diferidos 972
Operações cambiais a liquidar - a prazo - saldo devedor 16.029
Outras operações  a regularizar 2
Total de outros activos 76.955

O valor desta rubrica é composto por:
31-Dez-13

Recursos de instituições de crédito no país - Depósitos 85.781
Recursos de instituições de crédito no país - outros recursos 313.310
Sede e sucursais da própria instituição 15.110.000
Outras instituições de crédito - outros recursos 1.041

15.510.132
Juros de recursos de outras instituições de crédito - no estrangeiro 1.735
Total 15.511.867
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Em 31 de Dezembro de 2013, as taxas de juro associadas aos depósitos efectuados pela Sede (na sua 

maioria em euros) variam entre 0,20% e 0,55% e entre dependendo da data de constituição e da 

maturidade contratada. 

 
21. Recursos de clientes e outros empréstimos 
 

 
 

 
 

Os depósitos a prazo são constituídos maioritariamente em euros, sendo que à data de 31 de Dezembro de 

2013 as taxas de juro remuneratórias encontram-se a variar no intervalo compreendido entre 0,050% e 

0,60%, dependendo da data de constituição e da maturidade contratada. 

 
22. Provisões 
 

 
 
A provisão para riscos gerais de crédito cumpre com as exigências estabelecidas nas normas do Banco de 

Portugal, fixadas pela versão actual do Aviso nº 3/95 de 30 de Junho, conforme referido na política 

contabilística descrita na nota 2.2.3. 

A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:

31-Dez-13
Até 1 mês 399.729
Superior a 1 mês e até 3 meses 12.001.992
Superior a 3 meses e até 6 meses 1.110.116
Superior a 6 meses e até 12 meses 2.000.030
Superior a 12 meses e até 60 meses
Total de recursos de outras instituições de credito 15.511.867

O valor desta rubrica é composto por:
31-Dez-13

Depósitos à ordem - residentes 17.579.197
Depósitos a prazo - residentes 21.791.154
Depósitos à ordem - não residentes 20.937.635
Depósitos a prazo - não residentes 2.772.000

63.079.986
Juros de recursos de clientes 21.779
Total de recursos de clientes 63.101.765

A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:
31-Dez-13

À vista e até 1 mês 48.242.136
Superior a 1 mês e até 3 meses 7.971.926
Superior a 3 meses e até 6 meses 1.132.164
Superior a 6 meses e até 12 meses 5.755.539
Total de recursos de clientes 63.101.765

O valor desta rubrica é composto por:
31-Dez-13

Provisões para riscos gerais de crédito - crédito concedido 304.426
Provisões para riscos gerais de crédito - crédito por assinatura 4.456
Total 308.882
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23. Outros passivos 
 

 
 
 
No âmbito do processo de reestruturação que decorreu em 2009 na anterior Sucursal – Hyposwiss 

Portugal , foi efectuado  um processo de despedimento colectivo determinado por motivos económicos e 

estruturais. No decorrer deste processo foram abrangidos dois colaboradores, tendo um destes aceite por 

mútuo acordo as condições propostas pela anterior Sucursal. Contudo, o segundo elemento interpôs uma 

acção contra a Sucursal, por não concordância com os factos apresentados pelo Banco. 

 

A acção foi arquivada em Outubro de 2013 no decorrer de um processo de negociação entre a anterior 

Sucursal e o ex - colaborador. Através de um acordo homologado em Tribunal foi acordado o pagamento 

ilíquido de €95.000 a titulo de compensação a pagar em duas tranches, uma em Outubro de 2013 no 

montante de €81.000 e a segunda tranche a pagar em Janeiro de 2014 no valor de €14.000. Este montante 

foi transferido para a nova Sucursal – SGKB Portugal e em 31 de Dezembro de 2013 encontrava-se 

registado em encargos a pagar por custos com pessoal.  

 
O montante registado em encargos a pagar – por custos com pessoal, inclui também o valor de 270.000 

euros relativo à estimativa do valor a pagar em 2014 por prémios de desempenho referente a 2013. 

 
24. Capital 
 
Em 17 de Outubro de 2013, aquando da constituição do St. Galler Kantonalbank, Sucursal em Portugal, e 

de acordo com o requerido pelo Artigo 59º do Regime Geral das Instituições de crédito e sociedades 

financeiras, foi alocado um capital de 20.000.000 euros.  

 

25. Garantias, passivos contingentes e compromissos 
 
As garantias, os passivos contingentes e os compromissos associados à actividade bancária encontram-se 

registados em rubricas extrapatrimoniais e apresentam o seguinte detalhe:  

O valor desta rubrica é composto por:
31-Dez-13

IVA a pagar 20.494
Retenção - sobre rendimentos de trabalho dependente 25.533
Retenção - sobre rendimentos de trabalho independente 168
Retenção - sobre rendimentos de capitais 63.662
Retenção - sobre rendimentos prediais 133
Outros Impostos - Contribuição Extraordinária 1.949
Do selo - utilização de créditos 5.500
Do selo - juros e comissões 3.173
Do selo - garantias 45
Contribuições para a seg. social 25.884
Encargos a pagar - por custos com pessoal 456.869
Encargos a pagar - por gastos gerais administrativos 50.800
Encargos a pagar -FGD & SII 17.500
Outros valores a regularizar - Forwards 16.027
Total de outros passivos 687.737
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26. Justo valor de activos e passivos financeiros 
 
O justo valor, sempre que possível, é estimado, utilizando cotações em mercados activos. Nas rubricas em 

que não é contabilisticamente registado alteração do justo valor, tal facto é justificado pela aproximação 

razoável ao justo valor da quantia escriturada, tendo por comparação taxas aplicáveis a estes activos à 

data de referência das demonstrações financeiras para os mesmos prazos. 

 

Tendo em conta a maturidade das operações e o tipo de taxa de juro, a Sucursal considera não 

significativa a diferença entre o justo valor e o valor a que os seguintes activos e passivos se encontram 

registados no balanço (custo amortizado): 

 

• Caixa e disponibilidades em bancos centrais – considera-se que o valor de balanço é uma 

estimativa razoável do seu justo valor, considerando os curtos prazos associados a esse 

instrumento financeiro; 

 

• Disponibilidades em outras instituições de crédito – são constituídas por depósitos à ordem, 

sendo o justo valor idêntico ao valor por que se encontram registadas, considerando que as taxas 

aplicáveis a estes activos são taxas de mercado; 

 

• Activos financeiros detidos para negociação, Passivos financeiros detidos para negociação e 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados – estes instrumentos financeiros 

são contabilizados ao justo valor. O justo valor tem por base os preços de cotação de mercado. 

  

• Aplicações em instituições de crédito – o justo valor deste instrumento financeiro é calculado 

com base na actualização dos fluxos de caixa de capital e juros esperados no futuro, 

considerando que o reembolso das aplicações ocorrem nas datas contratualmente definidas. 

Assim, o justo valor é idêntico ao valor contabilístico, considerando que as taxas aplicáveis são 

taxas de mercado; 

 

31-Dez-13
Garantias prestadas e outros passivos eventuais 832.892
Garantias recebidas 62.137.602

Compromissos
Linhas de crédito revogáveis 2.930.791

Responsabilidades por prestação de serviços
Depósito e guarda de valores 209.611.526
           Gestão discricionária 117.571.004
           Gestão não discricionária 92.040.522
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• Crédito a clientes – o justo valor do crédito a clientes é estimado com base na actualização dos 

fluxos de caixa esperados de capital e juros, considerando que as prestações são pagas nas datas 

contratualmente definidas. Assim, o justo valor é idêntico ao valor contabilístico, considerando 

que as taxas aplicáveis são taxas de mercado; 

 

• Recursos de outras instituições de crédito – considerando os prazos curtos associados a estes 

instrumentos financeiros e o facto das taxas de juro aplicáveis serem taxas de mercado, 

considera-se que o seu valor de balanço é uma estimativa razoável do respectivo justo valor; e 

 

• Recurso de clientes e outros empréstimos – o justo valor é idêntico ao valor porque se encontram 

registados, considerando que as taxas aplicáveis são taxas de mercado. 

 
27. Entidades relacionadas 
 
São consideradas entidades relacionadas da Sucursal todas as empresas controladas pelo Grupo St. Galler 

Kantonalbank (SGKB), assim como os órgãos de gestão da mesma. 

Os saldos com entidades relacionadas derivam integralmente de transacções efectuadas com a sede da 

Sucursal em St Gallen St. Galler Kantonalbank AG e também com o  - Hyposwiss Private Bank Genève, 

SA que em 31 de Dezembro de 2013 continuava a fazer parte do Grupo. Em 31 de Dezembro de 2013, as 

demonstrações financeiras da Sucursal incluem os seguintes saldos relativos a esta entidade: 

 

 
 

Política de Remunerações  

 

A política de remunerações existente na Sucursal tem como objectivo remunerar de forma justa, eficiente 

e competitiva, tendo em atenção a performance individual de cada colaborador. 

 A aprovação das remunerações e outros benefícios são da responsabilidade da Casa-mãe, incluindo os 

relativos aos elementos da Gerência. 

 

A política de remuneração para todos os colaboradores da Sucursal é composta por:  

(i) uma componente fixa, na forma de um salário anual (paga 14 vezes por ano). Poderá eventualmente 

Entidades Relacionadas
31-Dez-13

Activos: Sede

Disponibilidades em outras instituições de crédito 11.447.972
Aplicações em instituições de crédito 243.905

Passivos:

Passivos financeiros de negociação -1.491
Recursos de outras instituições de crédito -15.111.735

Proveitos e custos:

Margem financeira 2.529
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existir uma parte variável, designada por prémio de produtividade, que está directamente ligada à 

performance individual de cada colaborador, assim como à performance do Grupo. Este prémio, quando 

 existe, é pago anualmente, não estando actualmente previsto o seu diferimento. 

 

Desta forma, a componente variável da remuneração de cada funcionário tem em conta não só o sucesso 

financeiro do Grupo mas também a realização dos objectivos estabelecidos anualmente para cada 

empregado. 

A componente variável é determinada pela avaliação do cumprimento de objectivos associado aos 

seguintes pontos: 

• Aumento de activos sob gestão de acordo com o estabelecido para o ano; 

• Capacidade de retenção de clientes; 

• Performance do investimento; 

• Margem bruta gerada; 

• Gestão do risco de compliance; 

• A qualidade do serviço / reclamações dos clientes; 

• As contribuições feitas à política de investimento e à gestão do negócio; 

• Adoção dos valores e cultura da empresa; 

• Capacidade de trabalho em equipa. 

 

Também o desempenho da gerência é avaliado uma vez por ano, com base num acordo de desempenho 

escrito (avaliação) onde são definidos objectivos financeiras e não financeiros. Estas metas reflectem, 

entre outras, a criação de valor para a Sucursal, no curto e no longo prazo.  

 

A avaliação de desempenho do Departamento Comercial é da competência do Director Geral da Sucursal. 

Os colaboradores do Departamento de Finanças, Controlo e Reporting assim como os do Departamento 

de Operações, Crédito e Administrativo são avaliados por um elemento da Gerência. A avaliação do 

responsável pelo Departamento de Finanças, Controlo e Reporting é da competência do Director-Geral da 

Sucursal, cujo desempenho é anualmente avaliado pela Casa-mãe. A avaliação do Órgão de Compliance é 

da responsabilidade da Gerência. 

 

A remuneração auferida pela Gerência da Sucursal em 2013 foi a seguinte: 

 

 
 

Em 2013, os órgãos de gestão não têm operações de débito ou crédito contratadas junto da Sucursal. Esta 

não tem qualquer responsabilidade e/ou benefício de longo prazo concedido aos membros da Gerência. 

 

A remuneração auferida pelos Outros Colaboradores da Sucursal (12 colaboradores) em 2013 foi a 

seguinte: 

Componente Fixa Componente Variável
Miguel Lopes Marques 154.289 25.057
Silvia Brito Leal 49.933 10.859

Remuneração da Gerência
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A remuneração auferida pelo Órgão de Compliance da Sucursal em 2013 foi a seguinte: 

 

 
 

Não é feita referência à remuneração da Função de Riscos e da Função de Auditoria, na medida em que a 

primeira é exercida por um dos membros da Gerência e a segunda é executada pelo Departamento de 

Auditoria do Grupo. 

 
28. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Para efeitos da preparação da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de 

caixa no final do período inclui as seguintes componentes: 

 
 

O saldo em caixa e seus equivalentes no início do período ascende a € 50. 816.158 e corresponde ao saldo 

de abertura transferido do Hyposwiss Portugal, no seguimento da operação cisão fusão ocorrida em 2 de 

Dezembro de 2013. Deste modo, as variações apresentadas nas diferentes componentes da demonstração 

dos fluxos de caixa no montante de € 10.602.914 correspondem aos movimentos efetivamente ocorridos 

no âmbito do SGKB Portugal entre 2 de Dezembro, data de início da actividade, e 31 de Dezembro de 

2013.  
 

29. Consolidação de contas 

 
As contas da Sucursal são consolidadas nas contas do St. Galler Kantonalbank AG . As contas desta 

Entidade podem ser obtidas directamente na sua sede, em St Gallen , ou através do site www.sgkb.ch. As 

contas da Sucursal encontram-se publicadas no site www.sgkb.pt 

 

30. Eventos após a data de balanço 
 

À data de aprovação das presentes Demonstrações Financeiras pela Gerência da Sucursal não é do seu 

conhecimento qualquer acontecimento subsequente a 31 de Dezembro de 2013, data de referência das 

referidas Demonstrações Financeiras, que justifique ajustamentos ou divulgação materialmente relevantes 

nas demonstrações financeiras apresentadas. 

Departamento Nº Colaboradores Componente Fixa Componente Variável
Departamento Comercial 8 582.390 100.781
Departamento Financeiro, Controlo e Reporting 1 27.800 3.500
Departamento Operações,Crédito e Administrativo 3 80.274 7.500

Orgão Nº Colaboradores Componente Fixa Componente Variável
Compliance Officer 1 41.500 7.218

31-Dez-13
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 620.364
Disponibilidades em Instituições de Crédito 22.706.708
Aplicações em IC's a muito curto prazo (< 3 meses) 38.092.000

61.419.072

http://www.sgkb.ch/
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