
(Em euros) 30-06-2022

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 60.082.369

Ativos financeiros detidos para negociação 3.209.530

Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados 7.005.218

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 50.814.619

Ativos financeiros pelo custo amortizado 36.147.948

Ativos tangíveis 1.639.717

Ativos intangíveis 592.078

Outros ativos 8.737.641

ATIVOS TOTAIS 168.229.121

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 149.656.816

Provisões 948.265

Passivos por impostos 130.176

Outros passivos 1.523.734

PASSIVOS TOTAIS 152.258.991

Capital social 95.000.000

Prémios de emissão 223.334

Outro rendimento integral acumulado -3.623.827

Resultados retidos -76.594.035

Reservas de reavaliação 1.414.306

Outras reservas 2.726.970

(-) Ações próprias -309.316

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe -2.867.301

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL 15.970.130

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 168.229.121

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.
Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa

Capital Social 94.999.999,97 euros
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(Em euros) 30-06-2022

Receitas de juros 1.062.078

(Despesas com juros) 760.838

Receitas de dividendos 141.416

Receitas de taxas e comissões 219.868

(Despesas com taxas e comissões) 63.517

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo

valor através dos resultados, valor líquido
-190.563

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido 600.093

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido 122.844

Outras receitas operacionais -2.705

(Outras despesas operacionais) -120.586

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS, VALOR LÍQUIDO 1.008.090

(Despesas administrativas) 2.821.690

(Depreciação) 257.584

(Provisões ou reversão (-) de provisões) 27.789

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos 

resultados)
648.802

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não financeiros) 80.492

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, ANTES DE IMPOSTOS -2.828.266

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

operação)
39.035

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, APÓS DEDUÇÃO DE 

IMPOSTOS
-2.867.301

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO -2.867.301
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