
(Em euros) 31/03/2022

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 71,538,601

Ativos financeiros detidos para negociação 3,309,113

Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados 7,111,765

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 49,496,592

Ativos financeiros pelo custo amortizado 40,696,419

Ativos tangíveis 1,709,535

Ativos intangíveis 617,455

Outros ativos 10,408,555

ATIVOS TOTAIS 184,888,035

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 163,504,584

Provisões 1,216,514

Passivos por impostos 585,950

Outros passivos 1,375,860

PASSIVOS TOTAIS 166,682,908

Capital social 95,000,000

Prémios de emissão 223,334

Outro rendimento integral acumulado -2,138,120

Resultados retidos -76,594,035

Reservas de reavaliação 1,197,840

Outras reservas 2,726,970

(-) Ações próprias -309,316

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe -1,901,545

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL 18,205,127

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 184,888,035
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Capital Social 94.999.999,97 euros
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(Em euros) 31/03/2022

Receitas de juros 546,527

(Despesas com juros) 370,400

Receitas de dividendos 39,287

Receitas de taxas e comissões 113,796

(Despesas com taxas e comissões) 31,508

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 261,702

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido 38,922

Outras receitas operacionais -341

(Outras despesas operacionais) 7,455

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS, VALOR LÍQUIDO 414,876

(Despesas administrativas) 1,379,451

(Depreciação) 128,737

(Provisões ou reversão (-) de provisões) 296,037

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

dos resultados)
456,389

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não financeiros) 45,142

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, ANTES DE IMPOSTOS -1,890,881

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

operação)
10,664

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

IMPOSTOS
-1,901,545

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO -1,901,545
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