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2. Margem Financeira

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

22001199 22001188

JJuurrooss  ee  pprroovveeiittooss  eeqquuiippaarraaddooss

Juros de disponibilidades em Bancos Centrais e em instituições de crédito (2.864)                           (1.213)                           

Juros de ativos financeiros ao custo amortizado

   Aplicações em instituições de crédito 25.583                          18.568                          

   Créditos a clientes 768.404                       772.993                       

    Títulos de dívida 42.492                          46.593                          

Juros de ativos financeiros ao justo valor através de resultados

   Ativos financeiros detidos para negociação

      Instrumentos de dívida 1.524                             1.611                             

      Derivados associados a instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados 7.322                             14.149                          

   Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente ao justo valor através de resultados 5.000                             5.900                             

   Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados 1.115                             2.191                             

Juros de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 55.575                          47.540                          

Juros de derivados de cobertura 34.827                          34.532                          

Juros de outros ativos 5.542                             7.666                             

944.520                       950.530                       

JJuurrooss  ee  ccuussttooss  eeqquuiippaarraaddooss

Juros de passivos financeiros ao custo amortizado

   Recursos de instituições de crédito (24.192)                        (18.713)                        

   Recursos de clientes e outros empréstimos (48.518)                        (58.908)                        

   Títulos de dívida não subordinada emitidos (19.427)                        (19.163)                        

   Passivos subordinados (30.015)                        (39.775)                        

Juros de passivos financeiros ao justo valor através de resultados

   Passivos financeiros detidos para negociação

      Derivados associados a instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados (3.628)                           (3.242)                           

   Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados

      Recursos de clientes e outros empréstimos (3.512)                           (13.175)                        

      Títulos de dívida não subordinada emitidos (3.783)                           (5.963)                           

Juros de derivados de cobertura (14.410)                        (11.017)                        

Juros de locações (3.556)                           -                                       

Juros de outros passivos (1.481)                           (1.669)                           

(152.522)                      (171.625)                      

791.998                       778.905                       

A rubrica de Juros ativos financeiros ao custo amortizado - Crédito a clientes inclui o montante de Euros 34.387.000 (31 de dezembro
de 2018: Euros 36.122.000) relativo a comissões e outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva,
conforme referido na política contabilística descrita na nota 1 B3.

As rubricas de Juros de títulos de dívida não subordinada emitidos e de Juros de passivos subordinados incluem os montantes de Euros
3.195.000 e Euros 7.921.000 respetivamente (31 de dezembro de 2018: Euros 10.722.000 e Euros 7.919.000 respetivamente)
referentes a comissões e outros custos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, conforme referido na política
contabilística descrita na nota 1 B3.
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3. Rendimentos de instrumentos de capital

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

22001199 22001188

Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 130                                 86                                    

Rendimentos de empresas subsidiárias e associadas 19.547                          223.265                       

19.677                          223.351                       

     

4. Resultados de serviços e comissões

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

22001199 22001188

SSeerrvviiççooss  ee  ccoommiissssõõeess  rreecceebbiiddaass

Por garantias prestadas 43.961                          47.263                          

Por compromissos perante terceiros 4.334                             4.352                             

Por serviços bancários prestados 258.900                       244.301                       

Bancassurance 86.173                          80.793                          

Operações sobre títulos 51.236                          62.486                          

Gestão e manutenção de contas 105.221                       94.830                          

Outras comissões 27.244                          27.936                          

577.069                       561.961                       

SSeerrvviiççooss  ee  ccoommiissssõõeess  ppaaggaass

Por garantias recebidas (6.132)                           (8.006)                           

Por serviços bancários prestados por terceiros (84.568)                        (77.615)                        

Operações sobre títulos (6.585)                           (6.117)                           

Outras comissões (12.232)                        (21.750)                        

(109.517)                      (113.488)                      

467.552                       448.473                       

     

A rubrica Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral em dezembro de 2019 e 2018, incluem
dividendos e rendimentos de unidades de participação recebidos durante o exercício.

A rubrica Rendimentos de empresas subsidiárias e associadas inclui, em 31 de dezembro de 2019, os montantes de Euros 7.610.000 e
Euros 4.976.000 relativos à distribuição de dividendos do Banque Privée BCP (Suisse) S.A. e da Millennium bcp Participações, S.G.P.S,
Sociedade Unipessoal, Lda., respetivamente. A referida rubrica incluía, em 31 de dezembro de 2018, os montantes de Euros
133.300.000, Euros 45.080.000, e Euros 22.945.000 relativos à distribuição de dividendos da BCP Investment B.V., da Millenniumbcp
Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo) e do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., respetivamente.

A rubrica de Juros de ativos financeiros ao custo amortizado - Créditos a clientes inclui o montante de Euros 55.582.000 (31 dezembro
de 2018: Euros 75.635.000) relativo a proveitos de clientes classificados no stage 3. As rubricas Juros de ativos financeiros ao custo
amortizado - Créditos a clientes e Títulos de dívida incorporam os montantes de 29.308.000 (31 dezembro de 2018: Euros 31.026.000)
conforme nota 19 e Euros 120.000 (31 dezembro de 2018: Euros 211.000) conforme nota 20, relativos ao ajustamento nos juros de
clientes classificados em stage 3, no âmbito da aplicação da IFRS 9.

A rubrica Juros de locações refere-se ao gasto de juros relativo aos passivos de locação reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme
indicado na política contabilística 1 H e nota 52.
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