
(valores em milhares de Euros)

Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 48.654
Ativos financeiros detidos para negociação 42.393
Ativos financeiros pelo justo valor através dos resultados 47
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 1.675.353
Ativos financeiros pelo custo amortizado 253.287
Ativos tangíveis 14.992
Ativos intangíveis 538
Ativos por impostos 20.730
Outros ativos 32.161
Ativos não correntes 19
Total do Ativo 2.088.174

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação 16.675
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 1.547.287
Derivados - contabilidade de cobertura 76.073
Provisões 889
Passivos por impostos 8.102
Outros passivos 23.606
Total do Passivo 1.672.633

Capital Próprio
Capital 150.000
Prémios de emissão 12.849
Outro rendimento integral acumulado, lucros retidos e outras reservas 238.812
Ações próprias (38)
Lucro do período atribuível aos acionistas do Banco 13.712
Interesses que não controlam 205
Total do Capital Próprio 415.541

Total do Capital Próprio e do Passivo 2.088.174

Balanço consolidado
 em 30 de setembro de 2020



(valores em milhares de Euros)

Receitas de juros 60.883
Despesas com juros (23.500)
Margem financeira 37.383

Receitas de dividendos -
Receitas de taxas e comissões 797
Despesas de taxas e comissões (342)
Resultados em operações financeiras 951
Outras receitas operacionais 1.944
Outras despesas operacionais (446)
Produto bancário 40.287

Despesas de pessoal (9.906)
Outras despesas administrativas (6.363)
Depreciação (1.293)
Total de custos administrativos (17.562)

Resultado operacional antes de provisões e imparidades 22.725

Provisões ou reversão de provisões 8
Imparidades ou reversão de imparidades (9.533)

Resultado antes de impostos 13.201

Impostos correntes (1.792)
Impostos diferidos 2.309

Lucro do período 13.718

Atribuível aos:
Acionistas do Banco 13.712
Interesses que não controlam 6

Demonstração dos resultados consolidados
 em 30 de setembro de 2020



Lucro do período 13.718

Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento 
integral (81.002)
Variação cambial nas unidades operacionais estrangeiras (5.343)
Cobertura do investimento líquido em unidades operacionais estrangeiras 
[parte efetiva] 4.703
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem 
ser reclassificados como lucros ou prejuízos 22.257

Outro rendimento integral (59.385)

Rendimento integral total do período (45.667)

Atribuíveis aos acionistas do Banco (45.631)
Atribuíveis aos interesses que não controlam (36)

(valores em milhares de Euros)

Demonstração do rendimento integral consolidado
 em 30 de setembro de 2020


