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1.1 Ativos

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

Activos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros ativos

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para 

venda

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

Ativos financeiros pelo custo amortizado

Derivados - Contabilidade de cobertura

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas

Ativos fixos tangíveis

Outros ativos intangíveis

Ativos por impostos correntes

ATIVOS TOTAIS

Ativos por impostos

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

risco de taxa de juro

Ativos por impostos diferidos

Passivos por impostos diferidos

Passivos por impostos correntes

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

1.2 Passivos

1.3 Capital Próprio

Passivos financeiros detidos para negociação

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Passivos por impostos

Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego

Capital social reembolsável à vista

Outros passivos

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para 

venda

PASSIVOS TOTAIS

Títulos de dívida

Derivados - Contabilidade de cobertura

Provisões

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

risco de taxa de juro

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

Saldos de caixa em bancos centrais

Outros depósitos à ordem

Ativos financeiros detidos para negociação

Dinheiro em caixa

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo 

valor através dos resultados

Outros

(-) Ações próprias

Capital realizado

Outro capital próprio

Outro rendimento integral acumulado

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

(-) Dividendos provisórios

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Outras reservas

Reservas de reavaliação

Lucros retidos

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

através de outro rendimento integral

Montante expresso em Euros

Capital

Prémios de emissão

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital


