BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
(Milhares de EUR)

2018
ATIVO
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem

2,522,356

Ativos financeiros detidos para negociação

1,012,531

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados
pelo justo valor através dos resultados

1,983,822

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

32,921

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

12,063,236

Ativos financeiros pelo custo amortizado

49,631,601

Derivados - Contabilidade de cobertura

76,598

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira
de cobertura do risco de taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas

525,568

Ativos tangíveis

339,977

Ativos intangíveis

-

158,162

Ativos por impostos

2,956,115

Outros ativos

990,538

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados
como detidos para venda

1,465,237
ATIVOS TOTAIS

73,758,662

PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura

333,318
3,831,931
61,237,036
170,474

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira
de cobertura do risco de taxa de juro

-

Provisões

312,868

Passivos por impostos

9,388

Capital social reembolsável à vista

-

Outros passivos

960,667

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda
PASSIVOS TOTAIS

66,855,682

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

5,600,738

Prémios de emissão

16,471

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

62,832

Outro capital próprio

-

Outro rendimento integral acumulado
Lucros retidos

(2,859,268)
543,252

Reservas de reavaliação

-

Outras reservas

2,187,413

(-) Ações próprias

(291)

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
(-) Dividendos provisórios

257,469
-

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

1,094,364

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

6,902,980

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

73,758,662

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PARA OS MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
(Milhares de EUR)

2018
Receitas de juros

1,426,538

(Despesas com juros)

382,879

(Despesas com capital social reembolsável a pedido)
Receitas de dividendos

566

Receitas de taxas e comissões

617,533

(Receitas de taxas e comissões)

104,200

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido

24,824
11,284

Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados
pelo justo valor através dos resultados, valor líquido

(18,471)

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor
através dos resultados, valor líquido

3,014

Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido

(1,548)

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido

53,670

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais

9,366
39,464

(Outras despesas operacionais)

160,098

Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido
(Despesas administrativas)

1,519,063
715,936

(Depreciação)

39,995

Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido
(Provisões ou reversão de provisões (-))

31,010

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados
pelo justo valor através dos resultados)

332,025

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias,
empreendimentos conjuntos e associadas)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)
Goodwill negativo reconhecido nos resultados

11,617
28,917
-

Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos
conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência

72,379

Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como
detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação antes de impostos

21,131
453,073

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados
de unidades operacionais em continuação)

107,839

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos

345,234

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos

1,750

Lucros ou Prejuízos (-) do exercício

346,984

Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]

89,516

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

257,469

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
(Milhares de EUR)

2018
ATIVO
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação

1,440,006
700,408

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados
pelo justo valor através dos resultados

1,797,001

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado

32,921
6,281,134
35,810,901

Derivados - Contabilidade de cobertura

29,080

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira
de cobertura do risco de taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Ativos tangíveis

3,207,496
219,535

Ativos intangíveis

22,856

Ativos por impostos

2,823,431

Outros ativos

1,239,123

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados
como detidos para venda

1,281,131
ATIVOS TOTAIS

54,885,023

PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura

311,336
3,831,931
44,069,727
76,903

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira
de cobertura do risco de taxa de juro

-

Provisões

300,780

Passivos por impostos

805

Capital social reembolsável à vista

-

Outros passivos

655,156

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda
PASSIVOS TOTAIS

49,246,638

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

5,600,738

Prémios de emissão

16,471

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital
Outro capital próprio

2,922
-

Outro rendimento integral acumulado
Lucros retidos

(2,614,758)
543,252

Reservas de reavaliação

-

Outras reservas

2,002,289

(-) Ações próprias

-

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

87,471

(-) Dividendos provisórios

-

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

-

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

5,638,385

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

54,885,023

