
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

22. DERIVADOS DE COBERTURA

A análise desta rubrica, por instrumento de cobertura, é a seguinte:

(Milhares de euros)

Ativo Passivo Ativo Passivo

Swaps 18.804                        99.453                   28.115                   104.957                

Outros -                                     12.899                   5.232                      3.356                      

18.804                        112.352                33.347                   108.313                

         

 

(Milhares de euros)

Elementos cobertos 2017 2016

Crédito 4.763                      6.019                      

Depósitos 4.194                      6.341                      

Títulos emitidos (47.816)                  (51.038)                  

     (38.859)                  (38.678)                  

2017 2016

Os derivados de cobertura encontram-se valorizados de acordo com metodologias de valorização internas considerando dados
observáveis de mercado, e, sempre que não disponíveis, em informação preparada pelo Banco pela extrapolação de dados de mercado.
Assim, tendo em consideração a hierarquização das fontes de valorização, conforme disposto na IFRS 13, estes instrumentos
encontram-se categorizados no nível 2. O Banco contrata instrumentos financeiros para cobrir a sua exposição aos riscos de taxa de
juro, cambial e risco de crédito da carteira de títulos. O tratamento contabilístico depende da natureza do risco coberto, nomeadamente
se o Banco está exposto às variações de justo valor ou a variações de fluxos de caixa, ou se se encontra perante coberturas de transações
futuras.

O Banco adota para as relações de cobertura que se enquadram nos requisitos obrigatórios da IAS 39, contabilidade de cobertura
utilizando essencialmente derivados de taxa de juro. O modelo de cobertura de justo valor é adotado para títulos de dívida emitidos,
créditos concedidos à taxa fixa, depósitos e empréstimos do mercado monetário, títulos da carteira e cobertura conjunta de ativos
financeiros à taxa variável e passivos financeiros à taxa fixa. O modelo de cobertura de fluxos de caixa é adotado para transações futuras
em moeda estrangeira, para cobertura dinâmica de variações de fluxos de caixa de crédito concedido e de depósitos à taxa variável em
moeda estrangeira e para crédito hipotecário em moeda estrangeira.

No exercício de 2017, as relações que seguem o modelo de cobertura de justo valor registaram inefetividade no exercício de 2017 no
montante negativo de Euros 5.778.000 (31 de dezembro de 2016: montante positivo de Euros 12.893.000), enquanto que as relações de
cobertura que seguem o modelo de fluxos de caixa não registaram quaisquer montantes de inefetividade.

Durante o exercício de 2017 foram efetuadas reclassificações de montantes registados em reservas de justo valor para resultados,
relativos a relações de cobertura de cash-flow hedge, no montante positivo de Euros 26.586.000 (31 de dezembro de 2016: montante
positivo de Euros 16.220.000).

O ajustamento acumulado sobre os ativos e passivos financeiros cobertos efetuado às rubricas do ativo e do passivo que incluem
elementos cobertos é analisado como segue:
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(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Superior a

meses e um ano um ano Total Ativo Passivo

Derivados de cobertura de justo valor

de variação de risco de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro  -                               5.288                      6.434.440                 6.439.728            17.060                   53.401                   

Outros 450.000                 -                                -                                    450.000                 -                               12.899                   

450.000                5.288                      6.434.440                 6.889.728            17.060                   66.300                   

Derivados de cobertura de

variabilidade dos fluxos de 

caixa de risco de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro  -                                -                               12.050.000              12.050.000         1.744                      46.052                   

Total de derivados transacionados em:

Mercado de balcão 450.000                5.288                      18.484.440              18.939.728         18.804                   112.352                

     

(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Superior a

meses e um ano um ano Total Ativo Passivo

Derivados de cobertura de justo valor

de variação de risco de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro 341.100                 -                               6.038.576                 6.379.676            25.755                   75.912                   

Outros 550.000                150.000                 -                                    700.000                5.232                      3.356                      

891.100                150.000                6.038.576                 7.079.676            30.987                   79.268                   

Derivados de cobertura de

variabilidade dos fluxos de 

caixa de risco de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro  -                                -                               6.500.000                 6.500.000            2.360                      29.045                   

Total de derivados transacionados em:

Mercado de balcão 891.100                150.000                12.538.576              13.579.676         33.347                   108.313                

     

Justo valorNocionais (prazo remanescente)

2016

2017

Nocionais (prazo remanescente) Justo valor

A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades em 31 de dezembro de 2016 é a seguinte:

A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades em 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:
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