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BALANÇO
31 de Março de 2018
(Valores em Euros)
31-mar-18
Valor antes de
provisões,
imparidade e
amortizações

Provisões,
imparidade e
amortizações

Valor líquido

1

2

3=1-2

31-dez-17

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Activos financeiros disponíveis para venda
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Investimentos detidos até à maturidade
Activos com acordo de recompra
Derivados de cobertura
Activos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento
Outros activos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos por impostos correntes
Activos por impostos diferidos
Outros activos

Total de Activo

93
151.983

14.068
44.926

12.232
44.926

4.984
11.070
227.124

57.158

93
151.983
1.836
0
4.984
11.070
169.966

31-mar-18

93
174.904
2.447
4.656
0
182.100

31-dez-17

Passivo
Recursos de bancos centrais
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Recursos de outras instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos
Responsabilidades representadas por títulos
Passivos financeiros associados a activos transferidos
Derivados de cobertura
Passivos não correntes detidos para venda
Provisões
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Instrumentos representativos de capital
Outros passivos subordinados
Outros passivos

652

652

9.538
10.190

7.799
8.451

600.000

600.000

(426.350)

(337.240)

(13.874)

(89.111)

Total de Capital

159.776

173.650

Total de Passivo e Capital

169.966

182.100

Total de Passivo
Capital
Capital
Prémios de emissão
Outros instrumentos de capital
Reservas de reavaliação
Reservas por Impostos Diferidos
Outras reservas e resultados transitados
Acções próprias
Resultado do exercício
Dividendos antecipados
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
31 de Março de 2018
(Valores em Euros)

mar-18

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares

mar-17

-

Margem financeira

0

16

(123)

(156)

-

(150)

139

(219)

16
9.185
4.092
612

-509
9.186
24.574
612

(13.874)
0
-

(34.881)
81
81

(13.874)

(34.962)

(13.874)

(34.962)

Rendimentos de instrumentos de capital
Rendimentos de serviços e comissões
Encargos com serviços e comissões
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (líquido)
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido)
Resultados de reavaliação cambial (líquido)
Resultados de alienação de outros activos
Outros resultados de exploração

Produto bancário
Custos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Amortizações do exercício
Provisões líquidas de reposições e anulações
Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultado antes de impostos
Impostos
Correntes
Diferidos

Resultado após impostos

16

Do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício
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