
Demonstração da posição financeira 
do período findo em 31 de março de 2020

unidade: euro

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 1 341 975
    Dinheiro em caixa 35 631
    Saldos de caixa em bancos centrais
    Outros depósitos à ordem 1 306 344
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos 
resultados
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado 4 232 426

Empréstimos e adiantamentos 932 136
Aplicações em instituições de crédito 3 058 549
Títulos de dívida 241 740

Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de 
juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Activos tangíveis
     Ativos fixos tangíveis
     Propriedades de investimento
Ativos intangíveis 1 393 862
    Goodwill
    Outros ativos intangíveis 1 393 862
Ativos por impostos 5 155
    Ativos por impostos correntes 5 155
    Ativos por impostos diferidos
Outros ativos 4 202
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
TOTAL DO ATIVO 6 977 619

Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 4 352 249
    Depósitos 4 352 249
    Títulos de dívida emitidos
    Outros passivos financeiros
Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de 
juro
Provisões
Passivos por impostos
Capital social reembolsável à vista
Outros passivos 172 405
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda
TOTAL DO PASSIVO 4 524 654

ATIVO

PASSIVO
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Capital 1 700 000
    Capital realizado 1 700 000
    Capital não realizado mobilizado 
Prémios de emissão 
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital
Outro capital próprio 
Outro rendimento integral acumulado 
Elementos que não serão reclassificados em resultados 
Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Lucros retidos -40 985
Reservas de reavaliação
Reservas de justo valor
Outras reservas 793 950
    Fundos para riscos bancários gerais

    Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos 
conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência
    Outras 793 950
Primeiras diferenças de consolidação
(-) Ąções próprias 
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
(-) Dividendos provisórios 
Interesses minoritários [Interesses que não controlam] 
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 2 452 965
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 6 977 619

CAPITAIS PRÓPRIOS
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Demonstração dos Resultados 
do período findo em 31 de março de 2020

unidade: euro
Receitas de juros 40 442
    Ativos financeiros detidos para negociação
    Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através 
dos resultados

    Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados 5 945
    Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
    Ativos financeiros pelo custo amortizado 34 497
    Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro 
    Outros ativos 
    Receitas com juros sobre passivos
(Despesas com juros) 6 908
    (Passivos financeiros detidos para negociação) 
    (Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados) 
    (Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado) 6 908
    (Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) 
    (Outros passivos) 
    (Despesas com juros sobre ativos) 
(Despesas com capital social reembolsável a pedido) 
Receitas de dividendos 
Receitas de taxas e comissões 1 237
(Despesas com taxas e comissões) 481
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não 
mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido

Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados 
pelo justo valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através 
dos resultados, valor líquido -293
Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido 
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em 
subsidiárias,empreendimentos conjuntos e associadas, valor líquido

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais 93
(Outras despesas operacionais) 100
TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL 33 989

(Despesas administrativas) 51 056
    (Despesas de pessoal) 33 537
    (Outras despesas administrativas) 17 519
(Depreciação) 
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido 
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(Provisões ou reversão de provisões (-))
(Aumentos ou (-) reduções do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)
(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) 
Goodwill negativo reconhecido nos resultados 

Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos 
conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência patrominial
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como 
detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais contínuas antes de impostos -17 067

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades 
operacionais contínuas)

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais contínuas após impostos
Lucro extraordinário ou (-) perda de unidades operacionais contínuas antes impostos 
Lucro extraordinário ou (-) perda de unidades operacionais contínuas após impostos 
(Despesas ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO -17 067

    Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] 
    Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe -17 067
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Demonstração de Outro Rendimento Integral
do período findo em 31 de março de 2020

unidade: euro
Lucros ou prejuízos (-) do exercício -17 067
Outro rendimento integral
Elementos que não serão reclassificados em resultados
Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Rendimento integral do exercício -17 067

    Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] 
    Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe -17 067
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