Balanço consolidado
em 31 de março de 2020
(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 dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Derivados - contabilidade de cobertura
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Outros ativos
Ativos não correntes
Total do Ativo

114.011
12.820
40
1.615.730
411.119
187
15.109
521
41.126
14.661
15
2.225.340

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

18.601
1.747.844
78.629
884
8.984
16.374
1.871.315

Capital Próprio
Capital
Prémios de emissão
Outro rendimento integral acumulado, lucros retidos e outras reservas
Ações próprias
Lucro do período atribuível aos acionistas do Banco
Interesses que não controlam
Total do Capital Próprio
Total do Capital Próprio e do Passivo

150.000
12.849
187.070
(38)
3.943
201
354.025
2.225.340

Demonstração dos resultados consolidados
em 31 de março de 2020
(valores em milhares de Euros)

Receitas de juros
Despesas com juros
Margem financeira

21.277
(7.627)
13.650

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

374
(106)
890
35
(98)
14.744

Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Depreciação
Total de custos administrativos

(3.448)
(2.149)
(341)
(5.938)

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

8.807
13
(4.096)
4.725
(1.293)
514

Lucro do período

3.946

Atribuível aos:
Acionistas do Banco
Interesses que não controlam

3.943
3

Demonstração do rendimento integral consolidado
em 31 de março de 2020
(valores em milhares de Euros)

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

3.946

(150.979)
3.296
(2.948)
38.662

Outro rendimento integral

(111.969)

Rendimento integral total do período

(108.023)

Atribuíveis aos acionistas do Banco
Atribuíveis aos interesses que não controlam

(107.957)
(66)

