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Destaques

Resultado Operacional positivo de 341,7M€*, inferior em 44,9M€ ao de 

2016.

Considerando a receita do Mecanismo de Capital Contingente:

O Resultado Antes de Impostos foi de -923,5M€ (-988,1M€ em 2016);

O Resultado do Exercício foi de -1 395 4M€ (-788 3M€ em 2016)O Resultado do Exercício foi de 1.395,4M€ ( 788,3M€ em 2016).

O NOVO BANCO manteve a mesma relevância no mercado português 

com um ativo de 52 1mM€ (52 3mM€ em 2016)com um ativo de 52,1mM€ (52,3mM€ em 2016)

Fechou o ano com 473 agências (-64 que em 2016)

E terminou 2017 com 5488 colaboradores (-608 que no ano anterior) 
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* Sem considerar a ativação do Mecanismo de Capital Contingente



Atividade

Redução da carteira de crédito em 2,3mM€ (-6,9%), em especial no 

crédito não produtivo (-1,7mM€).

A redução de NPAs foi de 2,3mM€ sendo que o peso dos NPLs* se

reduziu para 30,5% (2016: 33,4%), com a respetiva cobertura por

imparidade a aumentar para 58,7% (2016: 49,3%).

Os depósitos de clientes aumentaram 4,1mM€ (+16,1% no ano),

dos quais 1,8mM€ resultantes do LME tendo as obrigações emitidas se

reduzido em 2,6mM€.

O financiamento líquido junto do BCE reduziu-se em 2,3mM€,

situando-se em 31 de dezembro de 2017 em 2,8mM€ (2016: 5,1mM€).
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* Non Performing Loans no crédito a clientes



Performance

O Produto Bancário foi de 890,9M€ (-8,9% face a 2016), não

considerando a ativação do Mecanismo de Capital Contingente.

Margem financeira, em função do deleverage realizado apresentou

uma redução de 23,3%, enquanto a evolução das comissões se

saldou por um crescimento de 17,2%.

Os resultados de operações financeiras (+45,2%) refletiram os ganhos

apurados com os resultados da operação LME (209,7M€).

Redução de 7,1% dos custos operativos em reflexo de continuadas

políticas de racionalização e otimização de custos.
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Solidez

Imparidades reforçadas num total de 2 056,9M€.

Contabilização líquida de 445,1M€ de impostos dos quais 520M€ por

anulações de DTAs que de acordo com atual plano de negócios não

h di õ id d ti d Bpreenchem as condições para serem considerados no ativo do Banco.

Aumento de capital no montante de 1mM€ por entrada do acionista do

Grupo LONE STAR.

Ativação do Mecanismo de Capital Contingente no montante de

791,7M€ a cargo do acionista Fundo de Resolução.

Rácio de Capital Common Equity Tier 1 (CET1) phased-in de 12,8%.

Rácio de Capital Total phased-in de 13,0%.
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Resultados

2016 2017 Var. %

Demonstração de Resultados (M€) Resultado negativo de 1395,4M€, que compara com

prejuízo de 788,3M€ em 2016.

 Produto bancário comercial de 719,4M€ influenciado

Resultado Financeiro 514,5 394,6 (23,3%)

+ Comissões 277,1 324,8 17,2%

Produto bancário comercial de 719,4M€ influenciado

pela redução do resultado financeiro (-23,3%) que

absorveu a melhoria nas comissões (+17,2%).

 Resultados de operações financeiras de 214 3M€ = Produto Bancário Comercial 791,6 719,4 (9,1%)

+ Resultados Operações Financeiras 147,6 214,3 45,2%

+ Outros Resultados de Exploração 38,2 749,0 -

 Resultados de operações financeiras de 214,3M€

beneficiaram do efeito da operação LME (209,7M€).

 Redução de 7,1% dos custos operativos em reflexo de

= Produto Bancário 977,5 1.682,6 72,1%

- Custos Operativos 590,9 549,2 (7,1%)

= Resultado Operacional 386,6 1.133,4 -

continuadas políticas de racionalização e otimização de

custos.

 Resultado Operacional positivo de 1133,4M€
esu tado Ope ac o a 386,6 33,

- Imparidades e Provisões 1.374,7 2.056,9 49,6%

= Resultados antes de Impostos (988,1) (923,5) 6,5%

Impostos * e Interesses que não

considerando a ativação do Mecanismo de Capital

Contingente (791,7M€).

 As imparidades reforçadas em 2.056,9M€, das quais - Impostos  e Interesses que não 
Controlam (199,7) 471,9 -

= Resultado do Exercício (788,3) (1.395,4) (77,0%)

1.229,2M€ para crédito, 398,0M€ para operações em

descontinuação e 134,3M€ de provisões para

reestruturação. * Inclui a Contribuição sobre o Setor Bancário.
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Mecanismo de Capital Contingente

 Na sequência das condições acordadas no processo de venda do NOVO BANCO, foi criado um Mecanismo de
Capitalização Contingente cuja responsabilidade pela gestão ficou a cargo do Fundo de Resolução.

 Neste contexto o NOVO BANCO pode ser compensado até ao limite máximo de 3 89mM€ por perdas que venham a Neste contexto, o NOVO BANCO pode ser compensado, até ao limite máximo de 3,89mM€, por perdas que venham a
ser reconhecidas com alguns dos seus ativos problemáticos, caso os rácios de capital desçam abaixo de determinado
patamar.

 O capital que está a ser gerido corresponde a um perímetro de ativos previamente definido, com um valor líquido
contabilístico inicial (junho 2016) de cerca de 7,9mM€. Em 31 de dezembro de 2017 estes ativos apresentavam um
valor líquido de 5,4mM€.

 Em 31 de dezembro de 2017 o mecanismo acima referido foi ativado conduzindo ao registo de uma compensação
de 791,7M€.

Ativos incluídos no 
Mecanismo de Capital Contingente

(valor líquido contabilístico em mM€)(valor líquido contabilístico em mM€)

7,9
5,4

- 2,5

jun-16 dez-17j
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C édi S

Descida do Crédito a Clientes e subida de Depósitos
Rá i d T f ã

1,7
1 6

33,8
31,4(5%)

37,4

(5%)

Crédito por Segmento (Bruto, mM€)

O t C édit

Rácio de Transformação (%)

9.8
9.7

9.8

1,6
1,6

(5%)

(29%)
(26%)

Habitação

Outro Crédito 
a Particulares

(31%)

(5%)

113

- 22pp

110

25.9
22.5 20.1(66%)

(69%)Empresas
(64%)

dez-15 dez-16 dez-17

88

dez-15 dez-16 dez-17

Crédito Líquido (mM€) Depósitos (mM€)

31,6
28,2 27,9 26,9 26,8 25,8

- 2,4

27,4
25,6 25,2 25,4 26,0

29,7

+4,1
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Depósitos de clientes reforçam peso na estrutura de financiamento

Evolução da estrutura de financiamento (mM€)

Depósitos de clientes

52,3 52,1

Dívida Titulada

p

Outros Passivos *

Produtos Seguros Vida

4 7
3.8 1 2

25.6 29.7
(49%)

(7%)

(57%)

(2%)

5.1 4.8

13.1 16.4
4.7 1.2

(9%)

(25%)

dez-16

(31%)

dez-17

(2%)
Capital Próprio

de 6 de

Ativos Elegíveis e Financiamento do SEBC **
(mM€)

Ativos Elegíveis Financiamento Líquido de Bancos Centrais

Rácios de Liquidez (%)

124

108107

99

11.6 12.7

-2,3

+ 1,1 p

dez-16 dez-17

LCR
NSFR

99
5.1

2.8

dez-16 dez-17
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* Inclui financiamento do SEBC, recursos em Mercado Monetário e unidades em descontinuação .
** SEBC – Sistema Europeu de Bancos Centrais. Ativos Elegíveis líquidos de haircut.
Nota: LCR: Liquidity Coverage Ratio; NSFR: Net Stable Funding Ratio.

p: valor provisório
dez-16 dez-17



Rácio CET1 phased-in de 12,8%

Rácios de Solvabilidade
BIS III (CRD IV / CRR)Evolução do Rácio CET1 phased-in

M€ dez-16 dez-17

Ativos de Risco Equivalentes (A) 33.627 31.740

Fundos Próprios

Phased in

12 8%

Fully 
implemented

Fundos Próprios

CET1 (B) 4.051 4.047

Tier1 (C) 4.051 4.047

Total (D) 4 051 4 117

12,8%

9,8%
12,0% 12,0%

Total (D) 4.051 4.117

Rácio CET1 phased-in (B/A) 12,0% 12,8%

Rácio Tier1 (C/A) 12,0% 12,8%

dez-16 dez-17 dez-16 dez-17

Rácio de Solvabilidade (D/A) 12,0% 13,0%

Rácio CET1 fully implemented 9,8% 12,0%

 Rácio CET1 phased-in de 12,8% em dez-17.

 Rácio CET1 fully implemented de 12,0% em dez-17.
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Resultado Financeiro a refletir o deleverage.
Comissões com evolução positiva.Co ssões co e o ução pos t a

Resultado Financeiro
(M€)

Comissões
(M€)

514 395

2016 2017

- 23,3% 325277

2016 2017

+ 17,2%
141

121 129 123 119

92
75

109+44%

70 71 65 71 76 81 75
94

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

Margem 
Fi i 1,10% 0,89%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17

 Comissões +17,2% YoY ou + 5,4% sem o 
efeito da redução dos custos associados 

Financeira , ,

 RF desceu 23,3% em 2017, com 
impacto positivo da redução do custo 

às emissões de dívida garantida pelo 
Estado (2,0M€ em 2017 vs 32,9M€ em 2016)

que foram totalmente reembolsadas no 
início de 2017

dos passivos em 34pb (de 1,39% em 
dez-16 para 1,05% em dez-17) inferior 
à quebra da taxa ativa de 55pb.
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início de 2017.



Custos Operativos desceram 7,1% em 2017, reflexo das medidas 
de reestruturação concretizadasde eest utu ação co c et adas

Custos Operativos (M€) Balcões

- 7,1% - 162
- 64

56
58

591
549

7,1%

39
30

25

635

473
537Internacional

304

231
215 596

507 448Doméstico

Gastos geraisCustos com

Colaboradores

304 276

2016 2017

dez-15 dez-16 dez-17

- 1.823
608Gastos gerais 

administrativos
Custos com 
Pessoal Amortizações

740
409

332

7.311
6.096

- 608

5.488Internacional

 Redução de 7,1% dos custos operativos
reflexo das medidas de reestruturação

6.571 5,687 5,156

dez-15 dez-16 dez-17

Doméstico
ç

associadas a um redimensionamento
da rede de distribuição e
simplificação/redução da estrutura
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dez-15 dez-16 dez-17
organizacional e dos processos.



Resultado Operacional e Provisões

Resultado Operacional *
(Produto Bancário* – Custos Operativos, M€)

- 11,6%

Provisões (M€)

+49,6%

387
342

11,6%

1.375

2.057

2016 2017 2016 2017

 Para a variação do Resultado Operacional*
contribuiu negativamente a evolução do
Resultado Financeiro em função do
deleverage realizado (-23 3%) e contribuíram

 Reforço para provisões no montante de        
2.057M€ (+49,6% YoY), incluindo além 
das dotações para crédito (1.229M€), 
135M€ para títulos 398M€ para operaçõesdeleverage realizado (-23,3%) e contribuíram

positivamente a evolução das comissões
(+17,2%) e a descida dos custos operativos
(-7,1%).

135M€ para títulos, 398M€ para operações 
em descontinuação e 134M€ de provisões 
para reestruturação (2016: 98M€).
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*  Excluindo a ativação em 2017 do Mecanismo de Capital Contingente



Indicadores de Risco de Crédito

Crédito Vencido (mM€) Crédito Non Performing* (mM€)

Rá i d
Rácio de  47% 59%49%

15,5%

17,6% 16.6%

Rácio de  
Cobertura

Rácio de
Sinistralidade**

108%101% 94%

33,2% 33,4%
30.5%Rácio de

Sinistralidade**

Cobertura 47% 59%49%

Sinistralidade

5,8 5,9 5,2

12,4
11,3

9,6

-1,7

dez-15 dez-16 dez-17 dez-15 dez-16 dez-17

 Redução dos non performing loans que passaram de 11,3mM€ em dez-16 para 9,6mM€ em 

Crédito Vencido

dez-15 dez-16 dez-17
Crédito Non Performing*

dez 15 dez 16 dez 17

dez-17 (redução de 1,7mM€), com rácio de sinistralidade a apresentar uma melhoria de 
290pb para 30,5%.

 O rácio de cobertura de NPL’s por imparidades atingiu os 58,7% (dez-16: 49,3%).
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* Conceito inclui exposição total de contratos de crédito com: (i) Montante vencido há mais de 90 dias; (ii) Marcação 
interna de default ao abrigo do artigo 178 da CRR; (iii) Imparidade específica. Para contratos de crédito a empresas  
esta classificação é propagada ao nível do Cliente.
** Rácio de sinistralidade: Crédito Vencido / Crédito a Clientes (bruto); Non Performing Loans / Crédito a Clientes (bruto)



O NOVO BANCO em 2017

 Operação LME com impacto positivo no 4T17 de 209,7M€ a que vão acrescer poupanças de 

juros durante 5 anos.

 Injeção de capital de 1 000M€ pelo novo acionista LONE STAR que detém 75% do Banco.

 Criação do Mecanismo de Capital Contingente até um valor máximo de 3 980M€ a cargo do Criação do Mecanismo de Capital Contingente até um valor máximo de  3 980M€ a cargo do 

Fundo de Resolução que assim preservou 25% do capital.

 Cessou o estatuto de banco de transição.ç

 Implementado o novo modelo de Governance em linha com a melhores práticas do mercado.

 Reinício do processo de restruturação com acordo da Comissão Europeia Reinício do processo de restruturação com acordo da Comissão Europeia.

 Criadas as bases para o NOVO BANCO desenvolver a sua natural aptidão para os mercados 

de empresas e particulares centrado em Portugal e não descurando o caráter ibérico.de empresas e particulares centrado em Portugal e não descurando o caráter ibérico.

 2017 reflete parte da restruturação tanto mais eficaz quanto rápida e determinada.
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Disclaimer

Este documento poderá incluir algumas declarações relacionadas com o Grupo NOVO BANCO que não
tit t d lt d fi i t ti d i f ã hi tó i E t d l õconstituam reporte de resultados financeiros nem outro tipo de informação histórica. Estas declarações , que

poderão incluir objetivos, previsões, projeções, poupanças de custo esperadas, declarações referentes a
possíveis desenvolvimentos ou resultados futuros de operações e qualquer declaração precedida, sucedida ou
que inclua expressões como “acredita”, “espera”, “tem como objetivo ou intenção”, “pode” ou expressões
similares constituem ou podem constituir declarações prospetivassimilares, constituem ou podem constituir declarações prospetivas.

Pela sua natureza, declarações prospetivas são inerentemente previsionais, especulativas e envolvem risco e
incerteza. Existem inúmeros fatores que podem originar resultados e desenvolvimentos que difiram
materialmente dos expressados ou implícitos em declarações prospetivas. Estes fatores incluem, mas não estãomaterialmente dos expressados ou implícitos em declarações prospetivas. Estes fatores incluem, mas não estão
limitados a, mudanças nas condições económicas em países nos quais o Grupo NOVO BANCO tem operações,
politicas fiscais ou outras adotadas pelos vários governos ou entidades regulatórias em Portugal e noutras
jurisdições, níveis de concorrência de outros bancos ou empresas financeiras, e futuras taxas de câmbio e níveis
de taxas de juro.

O NOVO BANCO nega expressamente qualquer obrigação ou compromisso de fazer qualquer revisão de
informações prospetivas incluídas neste documento, de modo a refletir qualquer evento ou alteração de
circunstâncias futuras que ocorram após a data deste documento.

Este documento contém informação financeira não auditada relativa a 2017.
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Departamento de Comunicação e 
Relações Institucionais -

Relação com Investidoresç

website:  www.novobanco.pt
telefone:  (+351) 213 50 17 13( )
email:  media@novobanco.pt


