
                   CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

                   Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL

                   Capital Social €3 844 143 735

                   CRCL e NIF 500 960 046

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Montante expresso em 

Euros

2018-09-30

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 4.709.453.456,00

Dinheiro em caixa 269.884.013,00

Saldos de caixa em bancos centrais 3.946.400.210,00

Outros depósitos à ordem 493.169.233,00

Ativos financeiros detidos para negociação 6.032.991.328,00

Derivados 717.592.183,00

Instrumentos de capital próprio 14.932.141,00

Títulos de dívida 5.300.467.004,00

Empréstimos e adiantamentos 0,00

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor 

através dos resultados
2.914.925.503,00

Instrumentos de capital próprio 1.345.752.984,00

Títulos de dívida 1.560.735.923,00

Empréstimos e adiantamentos 8.436.596,00

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 3.571.558.449,00

Instrumentos de capital próprio 142.037.206,00

Títulos de dívida 3.429.521.243,00

Empréstimos e adiantamentos 0,00

Ativos financeiros pelo custo amortizado 56.348.380.084,00

Títulos de dívida 11.698.728.344,00

Empréstimos e adiantamentos 44.649.651.740,00

Derivados - Contabilidade de cobertura 5.174.547,00

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 3.543.818.006,00

Activos tangíveis 247.355.958,00

Ativos fixos tangíveis 244.069.335,00

Propriedades de investimento 3.286.623,00

Ativos intangíveis 34.595.358,00

Goodwill 0,00

Outros ativos intangíveis 34.595.358,00

Ativos por impostos 2.077.635.599,00

Ativos por impostos correntes 28.014.256,00

Ativos por impostos diferidos 2.049.621.343,00

Outros ativos 816.973.465,00

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 671.231.217,00

ATIVOS TOTAIS 80.974.092.970,00
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1.2 Passivos

Montante expresso em 

Euros

2018-09-30

Passivos financeiros detidos para negociação 753.515.955,00

Derivados 753.515.955,00

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 70.636.334.320,00

Depósitos 61.183.102.573,00

Títulos de dívida emitidos 4.892.513.235,00

Outros passivos financeiros 4.560.718.512,00

Derivados - Contabilidade de cobertura 5.055.458,00

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

de taxa de juro
0,00

Provisões 1.125.647.309,00

Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego 723.232.283,00

Outros benefícios a longo prazo dos empregados 2.411.469,00

Reestruturação 9.031.238,00

Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes 12.548.192,00

Compromissos e garantias concedidos 333.268.284,00

Outras provisões 45.155.843,00

Passivos por impostos 155.630.375,00

Passivos por impostos correntes 526.105,00

Passivos por impostos diferidos 155.104.270,00

Capital social reembolsável à vista 0,00

Outros passivos 953.661.825,00

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

PASSIVOS TOTAIS 73.629.845.242,00
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1.3 Capital Próprio

Montante expresso em 

Euros

2018-09-30

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 -276.574.773,00

Elementos que não serão reclassificados em resultados -343.563.074,00

Activos tangíveis 110.425.095,00

Ativos intangíveis 0,00

Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido -486.025.477,00

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
32.037.308,00

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 66.988.301,00

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
66.988.301,00

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 -1.500.483.722,00

Reservas de reavaliação 0,00

Outras reservas 4.458.656.765,00

Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos 

e associadas contabilizados pelo método da equivalência
-592.208.706,00

Outros 5.050.865.471,00

(-) Ąções próprias 0,00

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe 318.505.723,00

(-) 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 7.344.247.728,00

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 80.974.092.970,00
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