
(Em euros) 31/03/2021
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 45.579.924
Ativos financeiros detidos para negociação 5.357.815
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados 11.140.284
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 58.324.963
Ativos financeiros pelo custo amortizado 53.835.015
Ativos tangíveis 1.972.781
Ativos intangíveis 655.413
Outros ativos 2.308.290
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 8.458.616

ATIVOS TOTAIS 187.633.102
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 168.780.708
Provisões 591.917
Passivos por impostos 413.441
Outros passivos 1.667.299

PASSIVOS TOTAIS 171.453.366
Capital social 82.651.911
Prémios de emissão 223.334
Outro rendimento integral acumulado -377.381
Resultados retidos -67.845.059
Reservas de reavaliação 187.142
Outras reservas 2.726.970
(-) Ações próprias -309.316
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe -1.077.864

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL 16.179.736
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 187.633.102
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Capital Social 82.651.911,37 euros
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(Em euros) 31/03/2021

Receitas de juros 696.958

(Despesas com juros) 397.286
Receitas de dividendos 63.144
Receitas de taxas e comissões 104.091
(Despesas com taxas e comissões) 18.471
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo
valor através dos resultados, valor líquido

66.314

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido -164.456
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido 156.671
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido -14.619
Outras receitas operacionais 14.673
(Outras despesas operacionais) 9.582
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS, VALOR LÍQUIDO 497.437
(Despesas administrativas) 1.290.642
(Depreciação) 133.635
(Provisões ou reversão (-) de provisões) -14.747
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através 
dos resultados)

117.681

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não financeiros) 40.332
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, ANTES DE IMPOSTOS -1.070.106
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em 
operação)

7.758

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

-1.077.864

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO -1.077.864
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