
 

                 

   

 

 

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)

31.03.2020

Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 2 216 220
Ativos financeiros detidos para negociação  762 723
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados 1 310 615
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 8 415 972
Ativos financeiros ao custo amortizado 27 306 232
Derivados - Contabilidade de cobertura  6 611
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro  64 515
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas  92 687
Ativos tangíveis  882 787
Ativos intangíveis  28 380
Ativos por impostos  938 791
Outros ativos 3 502 511
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda  44 307

Total de Ativo 45 572 351

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação  618 560
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados  91 165
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 40 154 230
Derivados - Contabilidade de cobertura  68 207
Provisões  300 742
Passivos por impostos  17 483
Outros passivos  588 104
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda  2 132

Total de Passivo 41 840 623

Capital Próprio
Capital 5 900 000
Outro rendimento integral acumulado ( 792 577)
Resultados retidos (7 202 828)
Outras reservas 5 970 311
Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe ( 179 072)
Interesses que não controlam  35 894

Total de Capital Próprio 3 731 728

Total de Passivo e Capital Próprio 45 572 351

GRUPO NOVO BANCO

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE MARÇO DE 2020

 

 

  



 

                 

   

 

 

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)

31.03.2020

Juros e proveitos similares  187 070
Juros e custos similares  49 673

Margem Financeira  137 397

Receitas de dividendos  5 185
Receitas de taxas e comissões  82 909
Despesas de taxas e comissões  13 633
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros não mensurados ao justo valor através de resultados  4 093
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação ( 43 253)
Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através de resultados ( 42 330)
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados (  7)
Ganhos ou perdas da contabilidade de cobertura ( 4 767)
Diferenças cambiais ( 13 881)
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros (  587)
Outras receitas operacionais  20 426
Outras despesas operacionais  44 281

Receitas operacionais  87 271

Despesas administrativas  107 180
Despesas com pessoal  65 407
Outras despesas administrativas  41 773

Depreciação  8 615
Provisões ou reversão de provisões  2 319

Compromissos e garantias concedidos ( 2 705)
Outras provisões  5 024

Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados  143 856
Imparidades ou reversão de imparidades de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas (  29)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros  5 373
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial

  584

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em con tinuação antes de impostos ( 179 459)

Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação   529

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em con tinuação após dedução de impostos ( 179 988)

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos  1 006

Lucros ou prejuízos do período ( 178 982)

Atribuível aos interesses que não controlam   90
Atribuível aos acionistas do Banco ( 179 072)

( 178 982)

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PERÍODO DE 3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020

 

 

  



 

                 

   

 

 

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)

31.03.2020

Lucros ou prejuízos do período ( 179 072)

Outro rendimento integral ( 90 266)

Itens que não serão reclassificados para resultados ( 2 251)
Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensões de benefício definido   138
Outro rendimento integral apropriado de associadas contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial (  117)
Variação de justo valor de instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral ( 14 739)
Variação de justo valor de passivos financeiros ao justo valor através de resultados atribuível a variações no risco de 
crédito  12 467

Itens que poderão vir a ser reclassificados para re sultados ( 88 015)
Conversão cambial ( 1 113)
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral ( 86 902)

Total de rendimento integral do período ( 269 338)

Atribuível aos interesses que não controlam   90
Atribuível aos acionistas do Banco ( 269 428)

GRUPO NOVO BANCO
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL DO PERÍODO DE 3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020

 


