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

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

2.403.179

Ativos financeiros detidos para negociação

1.029.435

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

2.010.670

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

32.938

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

12.049.328

Ativos financeiros pelo custo amortizado

48.875.738

Derivados - Contabilidade de cobertura

95.722

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

526.616

Ativos tangíveis

340.634

Ativos intangíveis

-

153.146

Ativos por impostos

2.962.685

Outros ativos

1.065.181

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

1.610.322
ATIVOS TOTAIS

73.155.594

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

495.742
3.716.726
60.624.181
192.159

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

-

Provisões

306.049

Passivos por impostos

11.321

Capital social reembolsável à vista

-

Outros passivos

958.399

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

66.304.577

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

(2.758.968)
543.252

Reservas de reavaliação

-

Outras reservas

2.187.747

(-) Ações próprias

(291)

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

150.643
-

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

1.048.593

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

6.851.017

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

73.155.594

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

2018
Receitas de juros

950.690

(Despesas com juros)

269.860

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

594

Receitas de taxas e comissões

410.691

(Receitas de taxas e comissões)

68.291

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

22.491
(11.259)

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

(10.881)

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor
através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais

30.746
1.400
36.680
8.184
28.145

(Outras despesas operacionais)

130.599

Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido
(Despesas administrativas)

998.731
475.599

(Depreciação)

26.426

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

22.652

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

215.763

(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

6.583
17.537
-

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

41.595

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

3.213
278.979

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados
de unidades operacionais em continuação)
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos

70.837
208.142
1.750

Lucros ou Prejuízos (-) do exercício

209.892

Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]

59.249

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

150.643

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

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

1.374.798
698.089

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

1.831.493

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

32.938
6.497.749
35.291.531

Derivados - Contabilidade de cobertura

49.638

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

3.194.771
218.899

Ativos intangíveis

21.242

Ativos por impostos

2.820.345

Outros ativos

1.332.225

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

1.415.372
ATIVOS TOTAIS

54.779.090

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

449.191
3.716.726
43.955.105
68.378

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

-

Provisões

291.842

Passivos por impostos

1.574

Capital social reembolsável à vista

-

Outros passivos

624.694

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

49.107.510

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

(2.542.410)
543.252

Reservas de reavaliação

-

Outras reservas

2.002.501

(-) Ações próprias

-

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

48.106

(-) Dividendos provisórios

-

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

-

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

5.671.580

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

54.779.090

