Balanço individual
em 30 de junho de 2019
(valores em milhares de Euros)

Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Derivados - contabilidade de cobertura
Investimentos em subsidiárias
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Outros ativos
Total do Ativo

14,682
65,336
418,230
385,911
380
227,560
7,624
134
2,953
27,179
1,149,990

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Derivados - contabilidade de cobertura
Provisões
Passivos por impostos
Outros passivos
Total do Passivo

61,346
744,461
10,622
222
1,967
24,042
842,659

Capital Próprio
Capital
Prémios de emissão
Outro rendimento integral acumulado, lucros retidos e outras reservas
Ações próprias
Lucro do exercício
Total do Capital Próprio

150,000
12,849
136,951
(38)
7,569
307,331

Total do Capital Próprio e do Passivo

1,149,990

Demonstração dos resultados individuais
em 30 de junho de 2019
(valores em milhares de Euros)

Receitas de juros
Despesas com juros
Margem financeira

16,814
(7,892)
8,923

Receitas de dividendos
Receitas de taxas e comissões
Despesas de taxas e comissões
Resultados em operações financeiras
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Produto bancário

10
434
(153)
6,260
48
(410)
15,111

Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Depreciação
Total de custos administrativos

(3,609)
(2,122)
(295)
(6,026)

Resultado operacional antes de provisões e imparidades
Provisões ou reversão de provisões
Imparidades ou reversão de imparidades
Resultado antes de impostos
Impostos correntes
Impostos diferidos
Lucro do exercício

9,085
(0)
472
9,557
(1,776)
(212)
7,569

Demonstração do rendimento integral individual
em 30 de junho de 2019

(valores em milhares de euros)

Lucro do exercício

7,569

Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento
integral
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem
ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)

7,669

Outro rendimento integral
Rendimento integral total do exercício

(1,994)
5,675
13,244

