
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A. 
Notas às demonstrações financeiras individuais

Os movimentos da rubrica de Outros ativos tangíveis durante o exercício de 2018 são analisados como segue:

(Milhares de euros)

SSaallddoo  eemm AAqquuiissiiççõõeess AAlliieennaaççõõeess DDiiffeerreennççaass SSaallddoo  eemm

11  jjaanneeiirroo //  DDoottaaççõõeess //  AAbbaatteess TTrraannssffeerrêênncciiaass ccaammbbiiaaiiss 3311  ddeezzeemmbbrroo

Imóveis 508.440               207                         (20.327)                      6.341                     24                          494.685               

Equipamento:

Equipamento informático 175.627               9.168                     (4.106)                         (3)                             6                             180.692               

Equipamento de segurança 62.907                 1.156                     (689)                             16                            1                             63.391                  

Instalações interiores 98.876                 1.112                     (3.135)                         3.459                     -                             100.312               

Máquinas 16.648                 563                         (66)                                9                               3                             17.157                  

Mobiliário 69.631                 1.506                     (745)                             (36)                           4                             70.360                  

Viaturas 13.032                 3.750                     (2.448)                         -                               3                             14.337                  

Outros equipamentos 2.868                    17                            (56)                                -                               -                             2.829                     

Obras em curso 10.143                 11.698                  (67)                                (13.866)                 -                             7.908                     

Outros ativos tangíveis 32                           -                               -                                     (3)                             -                             29                            

958.204               29.177                  (31.639)                      (4.083)                    41                          951.700               

Amortizações acumuladas:

Imóveis (340.684)             (9.689)                   19.916                        1.924                     (12)                        (328.545)              

Equipamento:

Equipamento informático (161.221)             (6.960)                   4.101                          3                               (3)                           (164.080)              

Equipamento de segurança (58.819)                (1.106)                   689                              82                            -                             (59.154)                

Instalações interiores (92.029)                (1.353)                   3.133                          99                            -                             (90.150)                

Máquinas (15.274)                (293)                       66                                 -                               (3)                           (15.504)                

Mobiliário (63.575)                (1.407)                   742                              41                            (4)                           (64.203)                

Viaturas (6.642)                   (2.354)                   1.914                          -                               (3)                           (7.085)                   

Outros equipamentos (2.830)                   (5)                             56                                 -                               -                             (2.779)                   

Outros ativos tangíveis (29)                          -                               -                                     -                               -                             (29)                          

(741.103)             (23.167)                30.617                        2.149                     (25)                        (731.529)              

217.101               6.010                     (1.022)                         (1.934)                    16                          220.171               

   

26. Ativos intangíveis

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

22001199 22001188

AAttiivvooss  iinnttaannggíívveeiiss

Software 73.763                49.054                  

Outros ativos intangíveis 154                       153                         

73.917                49.207                  

AAmmoorrttiizzaaççõõeess  aaccuummuullaaddaass

Relativas ao exercício corrente (nota 9) (13.565)               (9.274)                   

Relativas a exercícios anteriores (19.530)               (10.250)                

(33.095)               (19.524)                

40.822                29.683                  
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A. 
Notas às demonstrações financeiras individuais

Os movimentos da rubrica de Ativos intangíveis durante o exercício de 2019 são analisados como segue:

(Milhares de euros)

SSaallddoo  eemm AAqquuiissiiççõõeess AAlliieennaaççõõeess DDiiffeerreennççaass SSaallddoo  eemm
11  jjaanneeiirroo //  DDoottaaççõõeess //  AAbbaatteess TTrraannssffeerrêênncciiaass ccaammbbiiaaiiss 3311  ddeezzeemmbbrroo

AAttiivvooss  iinnttaannggíívveeiiss

Software 49.054                 24.700                  -                                     -                               9                             73.763                  

Outros ativos intangíveis 153                        -                               -                                     -                               1                             154                         

49.207                 24.700                  -                                     -                               10                          73.917                  

AAmmoorrttiizzaaççõõeess  aaccuummuullaaddaass

Software (19.437)                (13.565)                -                                     -                               (6)                           (33.008)                

Outros ativos intangíveis (87)                          -                               -                                     -                               -                             (87)                          

(19.524)                (13.565)                -                                     -                               (6)                           (33.095)                

29.683                 11.135                  -                                     -                               4                             40.822                  
     

Os movimentos da rubrica de Ativos intangíveis durante o exercício de 2018 são analisados como segue:

(Milhares de euros)

SSaallddoo  eemm AAqquuiissiiççõõeess AAlliieennaaççõõeess DDiiffeerreennççaass SSaallddoo  eemm
11  jjaanneeiirroo //  DDoottaaççõõeess //  AAbbaatteess TTrraannssffeerrêênncciiaass ccaammbbiiaaiiss 3311  ddeezzeemmbbrroo

AAttiivvooss  iinnttaannggíívveeiiss

Software 35.849                 17.573                  (4.384)                         -                               16                          49.054                  

Outros ativos intangíveis 177                        -                               -                                     (28)                           4                             153                         

36.026                 17.573                  (4.384)                         (28)                           20                          49.207                  

AAmmoorrttiizzaaççõõeess  aaccuummuullaaddaass

Software (14.534)                (9.274)                   4.378                          -                               (7)                           (19.437)                

Outros ativos intangíveis (83)                          -                               -                                     -                               (4)                           (87)                          

(14.617)                (9.274)                   4.378                          -                               (11)                        (19.524)                

21.409                 8.299                     (6)                                   (28)                           9                             29.683                  

   

27. Imposto sobre o rendimento

Os ativos e passivos por impostos diferidos são analisados como segue:

(Milhares de euros)

AAttiivvoo PPaassssiivvoo LLííqquuiiddoo AAttiivvoo PPaassssiivvoo LLííqquuiiddoo

IImmppoossttooss  ddiiffeerriiddooss  nnããoo  ddeeppeennddeenntteess

ddee  rreennddiibbiilliiddaaddee  ffuuttuurraa  ((aa))  ((bb))

Perdas por imparidade (c) 983.177               -                               983.177                     925.420                -                             925.420               

Benefícios de empregados 836.876               -                               836.876                     835.234                -                             835.234               

1.820.053           -                               1.820.053                 1.760.654            -                             1.760.654           
IImmppoossttooss  ddiiffeerriiddooss  ddeeppeennddeenntteess
ddee  rreennddiibbiilliiddaaddee  ffuuttuurraa

Ativos intangíveis 49                           -                               49                                 -                               -                             -                               
Outros ativos tangíveis 1.926                    (3.118)                   (1.192)                         1.977                     (3.184)                 (1.207)                   

Perdas por imparidade (c) 707.536               (50.303)                657.233                     709.541                (50.303)               659.238               

Benefícios de empregados 41.552                 (811)                       40.741                        39.757                  (205)                     39.552                  

Ativos financeiros ao justo valor

através de outro rendimento integral 47.111                 (121.751)              (74.640)                      139.254                (165.893)            (26.639)                

Prejuízos fiscais 109.964               -                               109.964                     319.768                -                             319.768               

Outros 64.339                 (31.644)                32.695                        57.646                  (26.476)               31.170                  

972.477               (207.627)              764.850                     1.267.943            (246.061)            1.021.882           

TToottaall  ddooss  iimmppoossttooss  ddiiffeerriiddooss 2.792.530           (207.627)              2.584.903                 3.028.597            (246.061)            2.782.536           

Compensação entre impostos

diferidos ativos e passivos (207.627)             207.627               -                                     (246.061)              246.061             -                               

IImmppoossttooss  ddiiffeerriiddooss  llííqquuiiddooss 2.584.903           -                               2.584.903                 2.782.536            -                             2.782.536           

2200118822001199

(a) Regime Especial aplicável aos ativos por impostos diferidos
(b) O aumento dos ativos por impostos diferidos não dependentes de rendibilidade futura decorre da fusão por incorporação do Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
(c) Os montantes de 2019 e 2018 incluem ativos por impostos diferidos associados a imparidades de crédito não aceites fiscalmente cujos créditos foram abatidos ao ativo, em
função da expectativa de que as utilizações dessas imparidades serão dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável dos períodos de tributação em que se
encontrem reunidas as condições legais previstas para a sua dedutibilidade fiscal.
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