GRUPO NOVO BANCO
BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(m ilhares de euros)
30.06.2020
Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros ao custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira do risco de taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda

2 937
744
1 057
7 983
28 084
8
69
92
783
36
794
2 536
39

Total de Ativo

45 169 207

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura
Provisões
Passivos por im postos
Outros passivos
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

591
91
40 005
77
298
20
584
5

Total de Passivo

41 674 754

Capital Próprio
Capital
Outro rendim ento integral acumulado
Resultados retidos
Outras reservas
Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe
Interesses que não controlam

5 900 000
( 826 928)
(7 202 828)
6 143 984
( 555 303)
35 528

Total de Capital Próprio
Total de Passivo e Capital Próprio

264
846
867
879
929
014
053
560
999
380
095
348
973

569
329
753
477
896
635
043
052

3 494 453
45 169 207

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.

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(milhares de euros)
30.06.2020

Juros e proveitos similares
Juros e custos similares

368 626
97 816

Margem Financeira

270 810

Receitas de dividendos
Receitas de taxas e comissões
Despesas de taxas e comissões
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros não mensurados ao justo valor através de resultados
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação
Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através de resultados
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Ganhos ou perdas da contabilidade de cobertura
Diferenças cambiais
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Receitas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com pessoal
Outras despesas administrativas
Contribuições para fundos de resolução e garantia de depósitos
Depreciação
Provisões ou reversão de provisões
Compromissos e garantias concedidos
Outras provisões
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados
Imparidades ou reversão de imparidades de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial
Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação
Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos
Lucros ou prejuízos de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos

9 925
160 168
26 341
84 826
( 71 877)
( 294 875)
( 7)
( 10 948)
( 15 636)
( 63)
51 178
94 257
62 903
212 740
129 194
83 546
35 048
17 322
36 951
( 7 326)
44 277
291 207
1 105
22 019
386
( 553 103)
4 487
( 557 590)
788

Lucros ou prejuízos do período

( 556 802)

Atribuível aos interesses que não controlam

( 1 499)
( 555 303)

Atribuível aos acionistas do Banco

( 556 802)

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.

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL DO PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(milhares de euros)
30.06.2020

Lucros ou prejuízos do período

( 556 802)

Outro rendimento integral

( 124 617)

Itens que não serão reclassificados para resultados
Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensões de b enefício definido
Outro rendimento integral apropriado de associadas contab ilizadas pelo método da equivalência patrimonial
Variação de justo valor de instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral
Variação de justo valor de passivos financeiros ao justo valor através de resultados atrib uível a variações no
risco de crédito
Itens que poderão vir a ser reclassificados para resultados
Conversão camb ial
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendim ento integral

( 78 097)
( 85 993)
( 247)
( 7 357)
15 500
( 46 520)
( 1 398)
( 45 122)

Total de rendimento integral do período

( 681 419)

Atribuível aos interesses que não controlam
Atribuível aos acionistas do Banco

( 1 499)
( 679 920)

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.

