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Demonstrações financeiras
consolidadas de 2018
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Milhares de euros)

2018
Juros e proveitos equiparados

1 889 739

Juros e custos equiparados

(466 108)

MARGEM FIN AN C EIRA

1 423 631

Rendimentos de instrumentos de capital
Resultados de serviços e comissões
Resultados em operações financeiras ao justo valor através de resultados
Ganhos / (perdas) cambiais
Resultados de contabilidade de cobertura

2017 (*)
1 914 210
(522 935)
1 391 275

636

1 754

684 019

666 697

638

13 964

75 355

72 460

2 552

(32 753)

Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos
e passivos financeiros ao custo amortizado

(49 432)

(8 325)

Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos financeiros
ao justo valor através de outro rendimento integral

49 435

Resultados em ativos financeiros disponíveis para venda

n.a.

Resultados da atividade seguradora

8 477

Outros proveitos / (custos) de exploração

(135 878)

TOTAL DE PROVEITOS OPERAC ION AIS

2 059 433

n.a.
103 030
4 212
(110 606)
2 101 708

Custos com o pessoal

592 792

526 577

Outros gastos administrativos

376 676

374 022

Amortizações

57 745

53 582

TOTAL DE C USTOS OPERAC ION AIS

1 027 213

954 181

RESULTADO OPERAC ION AL AN TES DE PROVISÕES E IMPARIDADES

1 032 220

1 147 527

Imparidade de ativos financeiros ao custo amortizado

(465 468)

(623 708)

Imparidade de ativos financeiros ao justo valor
através de outro rendimento integral

1 092

Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda

n.a.

Imparidade de outros ativos

(79 037)

Outras provisões

(57 689)

RESULTADO OPERAC ION AL

n.a.
(63 421)
(220 973)
(16 710)

431 118

222 715

Resultados por equivalência patrimonial

89 175

91 637

Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos

37 916

4 139

558 209

318 491

(105 559)

(102 113)

RESULTADO AN TES DE IMPOSTOS
Impostos
Correntes
Diferidos

(32 458)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇ ÕES EM C ON TIN UAÇ ÃO

420 192

Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação

(1 318)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS

71 954
288 332
1 225

418 874

289 557

Acionistas do Banco

301 065

186 391

Interesses que não controlam

117 809

103 166

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERC ÍC IO

418 874

289 557

Básico

0,020

0,014

Diluído

0,020

0,014

Resultado líquido do exercício atribuível a:

Resultado por ação (em euros)

(*) Os saldos relativos ao exercí cio f indo em 31 d e dezembro d e 2017 consideram o alinhamento com os novos requisitos d e apresentação estabelecidos pela IFRS 9. Estes saldos
são apresentados exclusivamente para ef eitos comparativos, não tendo sido ef etuada a respetiva reexpressão n a sequência d a adoção d a IFRS 9, com ref erência a 1 d e janeiro 2018,
tal como permitido na IFRS 9.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Milhares de euros)
2018

2017 (*)

ATIVO
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito

2 753 839

2 167 934

326 707

295 532

Ativos financeiros ao custo amortizado
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Títulos de dívida

890 033

1 065 568

45 560 926

45 625 972

3 375 014

2 007 520

870 454

897 734

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não detidos para negociação
obrigatoriamente ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Ativos com acordo de recompra
Derivados de cobertura
Investimentos em associadas
Ativos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento

1 404 684

n.a.

33 034

142 336

13 845 625

n.a.

n.a.

11 471 847

n.a.

411 799

58 252

-

123 054

234 345

405 082

571 362

1 868 458

2 164 567

11 058

12 400

Outros ativos tangíveis

461 276

490 423

Goodwill e ativos intangíveis

174 395

164 406

Ativos por impostos correntes
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos
TOTAL DO ATIVO

32 712

25 914

2 916 630

3 137 767

811 816

1 052 024

75 923 049

71 939 450

PASSIVO
Passivos financeiros ao custo amortizado
Recursos de instituições de crédito

7 752 796

7 487 357

Recursos de clientes e outros empréstimos

52 664 687

48 285 425

Títulos de dívida não subordinada emitidos

1 686 087

2 066 538

Passivos subordinados

1 072 105

1 169 062

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados

327 008

399 101

3 603 647

3 843 645

Derivados de cobertura

177 900

177 337

Provisões

350 832

324 158

18 547

12 568

Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Outros passivos
TOTAL DO PASSIVO

5 460

6 030

1 300 074

988 493

68 959 143

64 759 714

4 725 000

5 600 738

16 471

16 471

-

59 910

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital
Prémio de emissão
Ações preferenciais
Outros instrumentos de capital
Reservas legais e estatutárias
Títulos próprios

2 922

2 922

264 608

252 806

(74)

Reservas e resultados acumulados

470 481

Resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas do Banco

(293)
(38 130)

301 065

186 391

5 780 473

6 080 815

Interesses que não controlam

1 183 433

1 098 921

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

6 963 906

7 179 736

75 923 049

71 939 450

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACION ISTAS DO BAN CO

TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

(*) Os saldos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 consideram o alinhamento com os novos requisitos de apresentação estabelecidos pela IFRS 9. Estes saldos
são apresentados exclusivamente para efeitos comparativos, não tendo sido efetuada a respetiva reexpressão na sequência da adoção da IFRS 9, com referência a 1de janeiro 2018,
tal como permitido na IFRS 9.
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Aplicação de resultados
I
Nos termos da alínea f) do nº 5 do artigo 66º, e para efeitos da alínea b) do nº 1 do artigo 376º ambos do Código das
Sociedades Comerciais, bem como do artigo 54º dos Estatutos do Banco, que aos resultados do exercício no montante
de € 59.266.674,99 e à reserva para estabilização de dividendos no montante de € 30.000.000,00, seja dada a seguinte
aplicação:
a)
b)
c)
d)

Para reforço da reserva legal, € 5.926.667,50;
Para atribuição de dividendos, € 30.227.979,90, correspondentes € 227.979,90 a resultados e
€ 30.000.000,00 à reserva para estabilização de dividendos;
Para distribuição por colaboradores € 12.587.009,00;
€ 40.525.018,59, ou seja, o remanescente, para Resultados Transitados.

II
Considerando que a verba global € 30.227.979,90 prevista no número um para dividendos foi calculada na base de um
dividendo unitário por ação emitida (no caso, € 0,002 por ação), e que não é possível determinar com exatidão o número de ações próprias que estarão em carteira à data do pagamento de dividendos, propõe-se que, com a aprovação
da atribuição de dividendos proposta, se delibere igualmente que:
a)
b)

A cada ação emitida seja pago o dividendo unitário de € 0,002, que presidiu à elaboração da proposta;
Não seja pago, transitando para Resultados Transitados, o quantitativo unitário correspondente às ações
que, no primeiro dia do período de pagamento de dividendos, pertencerem à própria sociedade.

III
Propõe-se que, com a aprovação da distribuição da verba global de € 12.587.009,00 prevista no número um, alínea c),
se delibere que a determinação concreta do montante a atribuir a cada um seja fixado pela Comissão Executiva, sendo
liquidado juntamente com a remuneração correspondente a junho de 2019.
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Glossário e medidas alternativas
de desempenho
Ativos distribuídos – montantes detidos por clientes no âmbito da colocação de produtos de terceiros que contribuem
para o reconhecimento de comissões.
Carteira de títulos – títulos de dívida ao custo amortizado não associados a operações de crédito (líquido de imparidade), ativos financeiros ao justo valor através de resultados (excluindo os montantes relacionados com operações de
crédito e incluindo derivados de negociação), ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral,
ativos com acordo de recompra, ativos financeiros disponíveis para venda e ativos financeiros detidos até à maturidade (nos dois últimos casos até 2017).
Cobertura de non-performing loans (NPL) por imparidade – rácio entre a imparidade do crédito (balanço) e stock
de NPL.
Cobertura de non-performing exposures (NPE) por imparidade – rácio entre a imparidade do crédito (balanço) e
stock de NPE.
Cobertura do crédito vencido por imparidade – rácio entre a imparidade do crédito (balanço) e o crédito vencido.
Cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias por imparidade – rácio entre a imparidade do crédito (balanço) e o
crédito vencido há mais 90 dias.
Comissões líquidas - resultados de serviços e comissões.
Crédito a clientes (bruto) – crédito a clientes ao custo amortizado antes de imparidade, títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito antes de imparidade e crédito a clientes ao justo valor através de resultados antes dos ajustamentos de justo valor.
Crédito a clientes (líquido) – crédito a clientes ao custo amortizado líquido de imparidade, títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito líquidos de imparidade e valor de balanço do crédito ao justo valor através de resultados.
Crédito vencido – valor total em dívida do crédito (crédito a clientes ao custo amortizado, títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito e crédito a clientes ao justo valor através de resultados) com prestações
de capital ou juros vencidos, ou seja, cuja amortização ou pagamento de juros associados se encontra em atraso.
Crédito vencido há mais de 90 dias - valor total em dívida do crédito (crédito a clientes ao custo amortizado, títulos
de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito e crédito a clientes ao justo valor através de resultados) com prestações de capital ou juros vencidos por um período superior ou igual a 90 dias, ou seja, cuja amortização
ou pagamento de juros associados se encontra em atraso por um período superior ou igual a 90 dias.
Custo do risco, líquido (expresso em pontos base) – quociente entre as dotações para imparidade para crédito ao
custo amortizado e títulos de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito (líquida de recuperações)
contabilizadas no período e o saldo do crédito a clientes ao custo amortizado e dos títulos de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito antes de imparidade no final do período.
Custos operacionais – custos com o pessoal, outros gastos administrativos e amortizações do exercício.
Débitos para com clientes titulados – emissões de títulos de dívida do Banco colocados junto de clientes.
Depósitos e outros recursos de clientes - recursos de clientes e outros empréstimos ao custo amortizado e depósitos
de clientes ao justo valor através de resultados.

Gap comercial – diferença entre o crédito a clientes (bruto) e os recursos de clientes de balanço.
Imparidade do crédito (balanço) – imparidade de balanço associada ao crédito ao custo amortizado, imparidade de
balanço relacionada com os títulos de dívida ao custo amortizado associados a operações de crédito e os ajustamentos
de justo valor associados ao crédito a clientes ao justo valor através de resultados.
Imparidade do crédito (demonstração de resultados) – imparidade (líquida de reversões) de ativos financeiros ao
custo amortizado para aplicações de instituições de crédito, para crédito concedido a clientes (líquida de recuperações
de crédito e juros) e para títulos de dívida associados a operações de crédito.

Non-performing exposures (“NPE”) – crédito a clientes (crédito a clientes ao custo amortizado, e crédito a clientes
ao justo valor através de resultados) vencido há mais de 90 dias ou crédito com reduzida probabilidade de ser cobrado
sem realização de colaterais, se reconhecido como crédito em default ou crédito com imparidade.
Non-performing loans (“NPL”) - crédito a clientes (crédito a clientes ao custo amortizado, títulos de dívida ao custo
amortizado associados a operações de crédito e crédito a clientes ao justo valor através de resultados) vencido há mais
de 90 dias e o crédito vincendo associado.
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Outras imparidades e provisões – imparidade de ativos financeiros (classificados ao justo valor através de outro rendimento integral, ao custo amortizado não associados a operações de crédito e disponíveis para venda, neste caso até
2017), imparidade de outros ativos, nomeadamente de ativos recebidos em dação decorrentes da resolução de contratos de crédito com clientes, de investimentos em associadas e de goodwill de subsidiárias e outras provisões.
Outros proveitos de exploração líquidos – resultados da atividade seguradora, outros proveitos/(custos) de exploração e resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos.
Outros proveitos líquidos – rendimentos de instrumentos de capital, comissões líquidas, resultados em operações
financeiras, outros proveitos de exploração líquidos e resultados por equivalência patrimonial.
Produto bancário – margem financeira, rendimentos de instrumentos de capital, comissões líquidas, resultados em
operações financeiras, outros proveitos de exploração líquidos e resultados por equivalência patrimonial.
Proveitos Core (Core income) – agregado da margem financeira e das comissões líquidas.
Rácio de eficiência core (cost to core income) – rácio entre os custos operacionais e o core income.
Rácio de eficiência (cost to income) – rácio entre os custos operacionais e o produto bancário.
Rácio de transformação – rácio entre o crédito a clientes (líquido) e os depósitos e outros recursos de clientes.
Rácio loan to value (“LTV”) – rácio entre o valor do empréstimo e o valor da avaliação do imóvel.
Recursos de clientes de balanço – depósitos e outros recursos de clientes e débitos para com clientes titulados.
Recursos de clientes fora de balanço – ativos de clientes sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e
investimento subscritos pelos clientes.
Recursos de instituições de crédito – recursos e outros financiamentos de Bancos Centrais e recursos de outras instituições de crédito.
Recursos totais de clientes – recursos de clientes de balanço e recursos de clientes fora de balanço.
Rendibilidade do ativo médio (“ROA”) – relação entre o resultado após impostos e o total do ativo líquido médio
(média ponderada dos saldos médios mensais do ativo líquido no período). Em que: Resultado após impostos = [Resultado líquido do exercício atribuível a acionistas do Banco + Resultado líquido do exercício atribuível a Interesses que
não controlam].
Rendibilidade do ativo médio (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e o total do
ativo líquido médio(média ponderada dos saldos médios mensais do ativo líquido no período).
Rendibilidade dos capitais próprios médios (“ROE”) – relação entre o resultado líquido do exercício atribuível aos
acionistas do Banco e os capitais próprios médios (média ponderada dos capitais próprios médios mensais no período).
Em que: Capitais próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos acionistas do Banco – Ações preferenciais e Outros instrumentos de capital, líquidos de Títulos próprios da mesma natureza].
Rendibilidade dos capitais próprios médios (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e os capitais próprios médios (média ponderada dos capitais próprios médios mensais no período). Em que:
Capitais próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos acionistas do Banco + Interesses que não controlam].
Rendimentos de instrumentos de capital – dividendos e rendimentos de partes de capital recebidos de investimentos
classificados como ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, rendimentos de ativos financeiros detidos para negociação e, até 2017, de ativos financeiros disponíveis para venda.
Resultado Core (Core net income) – agregado da margem financeira e das comissões líquidas deduzidas dos custos
operacionais.
Resultados em operações financeiras – resultados em operações financeiras ao justo valor através de resultados,
resultados cambiais, resultados de contabilidade de cobertura, resultados com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado, resultados com o desreconhecimento de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e resultados em ativos financeiros disponíveis para venda (até 2017).
Resultados por equivalência patrimonial – resultados apropriados pelo Grupo associados à consolidação de entidades onde, apesar de exercer influência significativa, não exerce o controlo das políticas financeira e operacional.
Seguros de poupança e investimento – contratos de operações de capitalização, seguros ligados a fundos de investimento (“unit linked”) e planos de poupança (“PPR”, “PPE” e “PPR/E”).

Spread - acréscimo (em pontos percentuais) ao indexante utilizado pelo Banco na concessão de financiamento ou na
captação de fundos.
Taxa de margem financeira (“NIM”) – relação entre a margem financeira relevada no período e o saldo médio do total
de ativos geradores de juros.
Títulos de dívida emitidos – títulos de dívida não subordinada ao custo amortizado e passivos financeiros designados
ao justo valor através de resultados (empréstimos obrigacionistas e certificados).
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