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(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três Superior a

meses 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                     6.724.940               6.730.228           20.444                  53.744                  

Outros 450.000                -                               -                                  450.000                -                              12.899                  

450.000               5.288                     6.724.940               7.180.228           20.444                  66.643                  

Derivados de cobertura de variabilidade 

dos fluxos de caixa de risco de taxa de juro

Mercado de balcão

 Swaps de taxa de juro 76.396                  249.784               12.467.904            12.794.084        3.756                     46.054                  

Derivados de cobertura de variabilidade

dos fluxos de caixa com risco cambial

Mercado de balcão

Swaps de moeda 89.800                  9.932                      -                                  99.732                  12.501                   -                              

 Swap cambial e de taxa de juro 492.427               412.928               2.781.626               3.686.981           197.644               42.352                  

582.227               422.860               2.781.626               3.786.713           210.145               42.352                  

Derivados de cobertura de investimento

líquido em entidades estrangeiras

Mercado de balcão

Swap cambial e de taxa de juro  -                              224.675               371.152                   595.827                -                              22.288                  

Total de derivados transacionados em:

Mercado de balcão 1.108.623           902.607               22.345.622            24.356.852        234.345               177.337               

26. Investimentos em associadas

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2018 2017

Instituições de crédito residentes 42.486                  35.249                  

Instituições de crédito não residentes 237.991               331.617               

Outras empresas residentes 180.832               284.611               

Outras empresas não residentes 21.785                  21.897                  

483.094               673.374               

Imparidade (78.012)                (102.012)              

405.082               571.362               

     

2017

Nocionais (prazo remanescente) Justo valor

A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades em 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:
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O valor dos investimentos em associadas é analisado como segue:

(Milhares de euros)

2017

Apropriação Imparidade para

dos capitais investimentos

próprios Goodwill em associadas Total Total

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. 138.460                -                                   -                              138.460               252.577               

Banco Millennium Atlântico, S.A. 103.073               98.116                      (60.001)                141.188               212.797               

Banque BCP, S.A.S. 36.802                   -                                   -                              36.802                  34.819                  

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A. 6.762                      -                                   -                              6.762                     6.198                     

SIBS, S.G.P.S, S.A. 32.629                   -                                   -                              32.629                  23.954                  

Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 35.051                  7.435                          -                              42.486                  35.249                  

Webspectator Corporation 92                            18.011                      (18.011)                92                            87                            

Outras 6.663                      -                                   -                              6.663                     5.681                     

359.532               123.562                   (78.012)                405.082               571.362               

(Milhares de euros)

País de % Total Total Total Resultado

atividade participação Ativo Passivo Proveitos do exercício

Millenniumbcp Ageas Grupo 

Segurador, S.G.P.S., S.A. Portugal 49,0 11.000.281            10.403.166        1.149.380           60.894                  

Banco Millennium Atlântico, S.A. (*) Angola 22,7 3.952.382               3.570.117           539.337               90.872                  

Banque BCP, S.A.S. França 19,9 3.867.689               3.682.412           123.017               18.375                  

SIBS, S.G.P.S, S.A. (**) Portugal 23,3 176.438                   56.587                  186.182               24.400                  

Unicre - Instituição Financeira de 

Crédito, S.A. (**) Portugal 32,0 375.636                   269.074               132.375               21.227                  

(a) contas não auditadas

(*) - Estes indicadores correspondem às demonstrações financeiras estatutárias que não incluem os efeitos da aplicação IAS 29.  

(**) - Valores provisórios.

 Os principais indicadores , em 31 de dezembro de 2017, das principais associadas são analisados como segue:

(Milhares de euros)

País de % Total Total Total Resultado

atividade participação Ativo Passivo Proveitos do exercício

Millenniumbcp Ageas Grupo 

Segurador, S.G.P.S., S.A. Portugal 49,0 11.278.530            10.448.465        743.193               60.447                  

Banco Millennium Atlântico, S.A. (*) Angola 22,7 5.374.669               4.728.806           588.976               125.593               

Banque BCP, S.A.S. França 19,9 3.501.501               3.326.529           120.391               17.662                  

SIBS, S.G.P.S, S.A. Portugal 21,9 176.438                   56.587                  186.182               24.574                  

Unicre - Instituição Financeira de 

Crédito, S.A. Portugal 32,0 351.034                   248.737               158.237               24.309                  

(*) - Estes indicadores correspondem às demonstrações financeiras estatutárias que não incluem os efeitos da aplicação da IAS 29.  

2018

2017

2018 (a)

Estes investimentos referem-se a entidades cujas ações não se encontram admitidas à negociação em Bolsa. De acordo com a política
contabilística descrita na nota 1 B), os referidos investimentos são mensurados pelo método da equivalência patrimonial.

A relação das empresas associadas que integram o perímetro do Grupo é apresentada na nota 60.

Os principais indicadores, em 31 de dezembro de 2018, das principais associadas são analisados como segue:
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(Milhares de euros)

2018 2017 2018 2017

Apropriação dos capitais próprios das associadas em 1 de janeiro 252.577                   244.497               212.797               219.754               

Aplicação da IFRS 9 - efeito em 1 de janeiro de 2018  -                                   -                              (4.184)                    -                              

Aplicação da IAS 29 - efeito em 1 de janeiro de 2017 (nota 44)

   Ativos não monetários líquidos do BMA  -                                   -                               -                              26.010                  

   Goodwill associado ao investimento no BMA  -                              18.238                  

   Imparidade para investimentos em associadas  -                                   -                               -                              (44.248)                

Aplicação da IAS 29 relativo ao exercício:

   Ativos não monetários líquidos do BMA

      Efeito nos capitais próprios (nota 44)  -                                   -                              18.250                  34.321                  

      Efeito das variações cambiais (nota 44)  -                                   -                              (21.267)                (2.729)                   

      Reavaliação no resultado líquido do exercício (nota 14)  -                                   -                              759                         (9.092)                   

   Goodwill associado ao investimento no BMA

      Efeito das variações cambiais (nota 44)  -                                   -                              (17.426)                (3.164)                   

      Reavaliação no resultado líquido do exercício (nota 14)  -                                   -                              12.623                  20.417                  

   Imparidade para investimentos em associadas  -                                   -                              (12.623)                (39.753)                

Apropriação do resultado líquido do exercício das associadas (nota 14) 35.361                      35.413                  20.659                  28.534                  

Apropriação do resultado líquido do exercício anterior (nota 14)  -                                   -                              19                            (14)                          

Outro rendimento integral atribuível ao BCP (6.398)                       26.442                  885                         1.007                     

Diferenças cambiais

   Efeito dos capitais próprios do BMA  -                                   -                              (62.304)                (19.082)                

   Goodwill associado ao investimento no BMA  -                                   -                              (28.866)                (3.392)                   

   Imparidade para investimentos em associadas  -                                   -                              36.623                   -                              

Capital reembolsado (98.000)                     -                               -                               -                              

Dividendos recebidos (45.080)                    (53.900)                (14.757)                (14.011)                

Outros ajustamentos  -                                  125                          -                              1                              

Valor da participação no final do exercício 138.460                   252.577               141.188               212.797               
         

(*) No caso da Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. inclui ajustamentos de acordo com o BCP GAAP.

Segurador, S.G.P.S., S.A. (*) Atlântico, S.A.

Millenniumbcp Ageas Grupo Banco Millennium

De acordo com os requisitos definidos na IFRS 12 e considerando a sua relevância, o movimento ocorrido nas participações no
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. e no Banco Millennium Atlântico, S.A., é analisado conforme segue:
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(Milhares de euros)

2018 2017 2018 2017 (a)

Demonstração de resultados

Proveitos  (*) 1.149.380               743.193               539.337               589.731               

Resultado líquido do exercício (*) 60.894                      60.447                  90.872                  125.510               

Outro rendimento integral  (*) (13.057)                    53.962                  3.889                     4.427                     

Total de rendimento integral atribuível a acionistas das associadas  (*) 47.837 114.409 94.761 129.937 

Ajustamentos de transações intra-grupo (reversão

  da amortização anual do VOBA) (**) 11.272                      11.826                  

Aplicação da IAS 29 (***) 3.339                     (39.992)                

Atribuível a acionistas das associadas ajustadas ao BCP GAAP 59.109 126.235 98.100 89.945 

Atribuível ao Grupo BCP 28.963 61.855 22.303 20.449 

Balanço

Ativos financeiros  (*) 10.528.220            10.906.584        3.258.359           4.453.054           

Ativos não financeiros (*) 472.061                   371.946               694.023               923.316               

Passivos financeiros (*) (10.273.763)           (10.358.115)       (3.494.473)          (4.614.674)          

Passivos não financeiros (*) (129.403)                 (90.350)                (75.644)                (116.913)              

Capitais próprios totais (*) 597.115                   830.065 382.265               644.783 

Atribuível a interesses que não controlam (*) 11.215                       -                               -                               -                              

Atribuível a acionistas das associadas (*) 585.900                   830.065 382.265               644.783 

Ajustamentos de transações intra-grupo (reversão

 das amortizações acumuladas do VOBA) (**) 327.574                   316.301               

Aplicação da IAS 29 (***) 203.445               213.376               

Atribuível a acionistas das associadas ajustadas ao BCP GAAP 913.474 1.146.366 585.710 858.159 

Atribuível ao Grupo BCP 447.602 561.719 133.159 195.099 

Reversão da mais valia inicial em 2004 alocada ao Grupo (309.142)                 (309.142)              

Goodwill  da operação de fusão 68.030 101.699               

Imparidade para investimentos em associadas  -                                   -                              (60.001) (84.001)                

Atribuível ao Grupo ajustadas de itens de consolidação 138.460                   252.577               141.188               212.797               

         

Millenniumbcp Ageas Grupo Banco Millennium

Segurador, S.G.P.S., S.A. Atlântico, S.A.

De seguida apresentam-se as demonstrações financeiras, preparadas de acordo com as IFRS, para estas associadas, modificadas pelos
ajustamentos de consolidação:

(a) Contas provisórias utilizadas para efeitos de consolidação que diferem das contas finais apresentadas na nota.

(*) Os montantes relativos ao Banco Millennium Atlântico, S.A. apresentados não incluem os ajustamentos decorrentes da aplicação da IAS 29.

(**) O VOBA corresponde ao valor atual estimado dos fluxos de caixa futuros dos contratos em vigor à data de aquisição. O valor do negócio adquirido
(VOBA) é reconhecido nas contas consolidadas da Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. como ativo intangível e é amortizado pelo período
de reconhecimento do proveito associado às apólices adquiridas.

(***) O impacto da adoção da IAS 29 foi calculado desde a data da fusão (abril 2016).
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27. Ativos não correntes detidos para venda

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

Valor bruto Imparidade Valor líquido Valor bruto Imparidade Valor líquido

Imóveis

 Ativos resultantes da resolução de

 contratos de crédito sobre clientes (nota 55) 1.516.604           (209.622)              1.306.982               1.799.228           (234.840)              1.564.388           

 Ativos pertencentes a fundos de investimento

 e de sociedades imobiliárias (nota 55) 431.565               (62.571)                368.994                   536.911               (56.552)                480.359               

 Ativos de uso próprio

  (sucursais encerradas) 45.658                  (10.871)                34.787                      67.092                  (14.886)                52.206                  

Equipamentos e outros 72.216                  (13.635)                58.581                      48.045                  (11.877)                36.168                  

Subsidiárias adquiridas com o objetivo

 de serem alienadas no curto prazo 69.338                   -                              69.338                       -                               -                               -                              

Outros ativos 29.776                   -                              29.776                      31.446                   -                              31.446                  

2.165.157           (296.699)              1.868.458               2.482.722           (318.155)              2.164.567           

Os ativos registados nesta rubrica estão contabilizados de acordo com a política contabilística descrita na nota 1 H).

2018 2017

O Grupo detém 49% do Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A, (Mbcp Ageas) sendo contabilizado pelo método de
equivalência patrimonial, como investimentos em associadas.

De acordo com a IFRS 4, existe a possibilidade de adiar a aplicação da IFRS 9 para entidades seguradoras, ou seja, embora a IFRS 9 entre
em vigor em 1 de janeiro de 2018, as seguradoras podem optar pela isenção temporária até 2021.

O Grupo optou pela isenção temporária até 2021, seguindo a abordagem do Mbcp Ageas, e dado que preenche os requisitos a cumprir
para a isenção temporária até 2021, dos quais salientamos os seguintes:

- A entidade não adotou anteriormente a IFRS 9;
- Os passivos mensurados de acordo com o IFRS 4 são significativos;
- O peso dos passivos em IFRS 4 face ao passivo total da entidade é superior a 90%;
- Atividades não relacionadas com atividade de seguro não são significativas.

Esta exceção, e tendo em por base o parágrafo 20P b) e 20O a) da IFRS 4, permite ao Grupo aplicar a IFRS 9 nas suas contas
consolidadas e ter a Mbcp Ageas a não aplicar a IFRS 9 nas suas contas individuais (que são integradas nas contas consolidadas pelo
método de equivalência patrimonial).

Relativamente à avaliação dos impactos decorrentes da adoção da IFRS 9, o Grupo Ageas Portugal tem a decorrer um projeto com vista
ao apuramento dos impactos da adoção da IFRS 9. Tendo por base a avaliação efetuada a esta data, o impacto total do IFRS 9, com
referência a 31 de dezembro de 2018, líquido de Participação de Benefícios (PB) e líquido de Imposto (29%) na consolidação no Grupo
BCP é um montante negativo de Euros 48.000.


