
 

                 

   

 

 

NOVO BANCO S.A., com sede na Av. da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva 
e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00.  

 

 

(milhares de euros)

30.09.2019

Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem  909 647
Ativos financeiros detidos para negociação  876 147
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados 1 562 101
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 8 887 058
Ativos financeiros ao custo amortizado 27 125 031
Derivados - Contabilidade de cobertura  5 662
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro  71 633
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas  93 201
Activos tangíveis  952 106
Ativos intangíveis  16 036
Ativos por impostos  931 776
Outros ativos 3 350 746
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda  44 641

Total de Ativo 44 825 786

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação  679 814
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados  100 739
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 38 595 738
Derivados - Contabilidade de cobertura  80 150
Provisões  278 572
Passivos por impostos  20 226
Outros passivos  862 460
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda  2 363

Total de Passivo 40 620 062

Capital Próprio
Capital 5 900 000
Outro rendimento integral acumulado ( 566 709)
Resultados retidos (6 115 245)
Outras reservas 5 523 331
Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe ( 572 345)
Interesses que não controlam  36 692

Total de Capital Próprio 4 205 724

Total de Passivo e Capital Próprio 44 825 786

GRUPO NOVO BANCO

BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

 

 

  



 

                 

   

 

 

NOVO BANCO S.A., com sede na Av. da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva 
e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00.  

 

 

(milhares de euros)

30.09.2019

Juros e proveitos similares  562 528
Juros e custos similares  160 819

Margem Financeira  401 709

Receitas de dividendos  9 083
Receitas de taxas e comissões  262 108
Despesas de taxas e comissões  40 040
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros não mensurados ao justo valor através de resultados  64 035
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação ( 102 529)
Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através de resultados ( 26 418)
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados (  97)
Ganhos ou perdas da contabilidade de cobertura ( 17 129)
Diferenças cambiais  23 494
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros ( 3 001)
Outras receitas operacionais  120 182
Outras despesas operacionais  330 718

Receitas operacionais  360 679

Despesas administrativas  334 903
Despesas com pessoal  200 611
Outras despesas administrativas  134 292

Depreciação  26 888
Provisões ou reversão de provisões ( 34 613)

Compromissos e garantias concedidos ( 54 200)
Outras provisões  19 587

Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados  453 936
Imparidades ou reversão de imparidades de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas (  859)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros  222 421
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial

 1 589

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em con tinuação antes de impostos ( 640 408)

Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação ( 51 231)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em con tinuação após dedução de impostos ( 589 177)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos  1 148

Lucros ou prejuízos do período ( 588 029)

Atribuível aos interesses que não controlam ( 15 684)
Atribuível aos acionistas do Banco ( 572 345)

( 588 029)

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

 

 

  



 

                 

   

 

 

NOVO BANCO S.A., com sede na Av. da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva 
e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00.  

 

 

(milhares de euros)

30.09.2019

Lucros ou prejuízos do período ( 588 029)

Outro rendimento integral  224 974

Itens que não serão reclassificados para resultados ( 93 350)
Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensões de benefício definido ( 103 128)
Outro rendimento integral apropriado de associadas contab ilizadas pelo método da equivalência patrimonial   683
Variação de justo valor de instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral  1 052
Variação de justo valor de passivos financeiros ao justo valor através de resultados atribuível a variações no 
risco de crédito

 8 043

Itens que poderão vir a ser reclassificados para re sultados  318 324
Conversão cambial   20
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral  318 304

Total de rendimento integral do período ( 363 055)

Atribuível aos interesses que não controlam ( 15 684)
Atribuível aos acionistas do Banco ( 347 371)

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL DO PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

 


