
Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Montante expresso em 

Euros

2018-06-30

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 5.197.523.289,00

Dinheiro em caixa 277.397.258,00

Saldos de caixa em bancos centrais 4.176.011.373,00

Outros depósitos à ordem 744.114.658,00

Ativos financeiros detidos para negociação 6.132.429.656,00

Derivados 798.700.452,00

Instrumentos de capital próprio 16.523.186,00

Títulos de dívida 5.317.206.018,00

Empréstimos e adiantamentos 0,00

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor 

através dos resultados
2.934.352.909,00

Instrumentos de capital próprio 1.354.985.388,00

Títulos de dívida 1.570.990.266,00

Empréstimos e adiantamentos 8.377.255,00

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados 0,00

Títulos de dívida 0,00

Empréstimos e adiantamentos 0,00

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 3.394.728.964,00

Instrumentos de capital próprio 140.294.573,00

Títulos de dívida 3.254.434.391,00

Empréstimos e adiantamentos 0,00

Ativos financeiros pelo custo amortizado 56.443.190.805,00

Títulos de dívida 11.392.255.863,00

Empréstimos e adiantamentos 45.050.934.942,00

Derivados - Contabilidade de cobertura 5.723.628,00

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco 

de taxa de juro
0,00

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 3.546.770.127,00

Activos tangíveis 258.818.516,00

Ativos fixos tangíveis 255.531.893,00

Propriedades de investimento 3.286.623,00

Ativos intangíveis 33.128.046,00

Goodwill 0,00

Outros ativos intangíveis 33.128.046,00

Ativos por impostos 2.135.626.255,00

Ativos por impostos correntes 22.184.155,00

Ativos por impostos diferidos 2.113.442.100,00

Outros ativos 854.656.487,00

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 720.219.509,00

ATIVOS TOTAIS 81.657.168.191,00



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Montante expresso em 

Euros

2018-06-30

Passivos financeiros detidos para negociação 850.959.238,00

Derivados 850.959.238,00

Posições curtas 0,00

Depósitos 0,00

Títulos de dívida emitidos 0,00

Outros passivos financeiros 0,00

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados 0,00

Depósitos 0,00

Títulos de dívida emitidos 0,00

Outros passivos financeiros 0,00

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 71.351.668.069,00

Depósitos 61.777.387.202,00

Títulos de dívida emitidos 4.862.883.531,00

Outros passivos financeiros 4.711.397.336,00

Derivados - Contabilidade de cobertura 4.477.927,00

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco 

de taxa de juro
0,00

Provisões 1.167.186.470,00

Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego 737.293.901,00

Outros benefícios a longo prazo dos empregados 2.608.000,00

Reestruturação 9.535.312,00

Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes 13.502.015,00

Compromissos e garantias concedidos 345.820.561,00

Outras provisões 58.426.681,00

Passivos por impostos 162.582.210,00

Passivos por impostos correntes 905.963,00

Passivos por impostos diferidos 161.676.247,00

Capital social reembolsável à vista 0,00

Outros passivos 935.201.030,00

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda 0,00

PASSIVOS TOTAIS 74.472.074.944,00
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1.3 Capital Próprio

Montante expresso em 

Euros

2018-06-30

Capital 3.844.143.735,00

Capital realizado 3.844.143.735,00

Capital não realizado mobilizado 0,00

Prémios de emissão 0,00

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital 500.000.000,00

Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos 0,00

Outros instrumentos de capital próprio emitidos 500.000.000,00

Outro capital próprio 0,00

Outro rendimento integral acumulado -256.820.610,00

Elementos que não serão reclassificados em resultados -344.624.801,00

Activos tangíveis 110.425.095,00

Ativos intangíveis 0,00

Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido -486.025.478,00

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 0,00

Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e associadas
0,00

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 

através de outro rendimento integral
30.975.582,00

Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo 

justo valor através de outro rendimento integral
0,00

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 

através de outro rendimento integral [elemento coberto]
0,00

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 

através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]
0,00

Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados 

atribuível a alterações do respetivo risco de crédito 
0,00

Elementos que podem ser reclassificados em resultados 87.804.191,00

Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva] 0,00

Conversão cambial 0,00

Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva] 0,00

Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de 

outro rendimento integral
87.804.191,00

Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados] 0,00

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 0,00

Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e associadas
0,00

Lucros retidos -1.495.969.365,00

Reservas de reavaliação 0,00

Outras reservas 4.464.106.443,00

Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos 

e associadas contabilizados pelo método da equivalência
-591.611.952,00

Outros 5.055.718.395,00

(-) Ąções próprias 0,00

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe 129.633.044,00

(-) Dividendos provisórios 0,00

Interesses minoritários [Interesses que não controlam] 0,00

Outro Rendimento Integral Acumulado 0,00

Outros elementos 0,00

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL 7.185.093.247,00

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 81.657.168.191,00


