
BdP Aviso nr. 01/2019

1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Individual
1.1 Ativos

31.12.2019
Montante escriturado

633,518,353
6,138

611,917,550
21,594,665

166,022,500
136,366,809

19,843
29,635,848

0
9,195,261

Instrumentos de capital próprio 9,088,379
0

106,881
0
0
0

57,036,077
0

57,036,077
0

572,763,820
Títulos de dívida 330,216,340

242,547,481
0
0

170,365,171
8,546,968
8,546,968

0
5,627,917

0
5,627,917

112,082,559
35,986,345
76,096,214

143,547,827
2,243,817

1,880,950,268

Ativos por impostos diferidos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda
ATIVOS TOTAIS

Propriedades de investimento
Ativos intangíveis

Goodwill
Outros ativos intangíveis

Ativos por impostos
Ativos por impostos correntes

Ativos financeiros pelo custo amortizado

Empréstimos e adiantamentos
Derivados - Contabilidade de Cobertura

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro

Ativos fixos tangíveis
Activos tangíveis

Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Instrumentos de capital próprio
Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos Financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Dinheiro em caixa
Saldos de caixa em bancos centrais
Outros depósitos à ordem

Ativos Financeiros detidos para negociação
Derivados
Instrumentos de capital próprio

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

31.12.2019
Montante escriturado

138,037,728
136,075,232

1,962,496
0
0
0
0
0
0
0

1,002,906,286
1,002,905,140

1,146
0
0
0

17,342,217
0
0
0
0

Compromissos e garantias concedidos 16,227,082
Outras provisões 1,115,135

6,447,095
6,447,095

0
0

113,706,622
0

1,278,439,949PASSIVOS TOTAIS

Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos

Capital social reembolsável à vista
Outros passivos 
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

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

Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego
Outros benefícios a longo prazo dos empregados
Reestruturação
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes

Outros passivos financeiros
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Títulos de dívida emitados
Outros passivos financeiros

Derivados - Contabilidade de cobertura

Depósitos

Derivados
Posições curtas
Depósitos

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados
Depósitos
Títulos de dívida emitados

Títulos de dívida emitidos
Outros passivos financeiros

Passivos financeiros detidos para negociação



1.3 Capital próprio

31.12.2019
Montante escriturado

844,769,000
844,769,000

0
8,796,305

108,773,017
108,773,017

0
0

-33,082,239
-31,735,843

0
0

-31,735,843
0

0

0

0

0

0

0
-1,346,396

0
0
0

-1,346,396
0
0

0
-509,475,274

0
172,387,039

0
172,387,039

0
10,342,473

0
0
0
0

602,510,320
1,880,950,268

Outros elementos
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
(-) Dividendos provisórios

Outro rendimento integral acumulado

Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados 
atribuível a alterações do respetivo risco de crédito

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]
Outro Rendimento Integral Acumulado

Lucros retidos
Reservas de reavaliação
Outras reservas

Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 
associadas contabilizados pelo método da equivalência
Outros

(-) Ąções próprias

Conversão cambial
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através 
de outro rendimento integral
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo
 justo valor através de outro rendimento integral

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral [elemento coberto]
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]

Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]

Elementos que não serão reclassificados em resultados
Activos tangíveis
Ativos intangíveis
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas

Prémios de emissão
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos
Outros instrumentos de capital próprio emitidos

Outro capital próprio

Capital
Capital realizado
Capital não realizado mobilizado



2. Demonstração dos resultados individual

31.12.2019
Montante escriturado

26,559,242
2,385,675

0
0

3,573,297
20,362,565

0
237,706

0
14,107,131

156,964
0

13,234,973
0

715,194
0
0

823,793
0
0
0

823,793
83,411,006

6,992,650

2,722,447
2,457,269

265,178
0
0

3,521,418

935,758

0
0

-11,922,937

11,175,030
306,123
184,805

8,297,166
88,319,738

(continua na página seguinte)

Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e 
associadas, líquidos

Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais
(Outras despesas operacionais)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO

Ativos financeiros pelo custo amortizado
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Outros

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo 
valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados,
 valor líquido

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por 
um método diferente do método da equivalência

Receitas de taxas e comissões
(Receitas de taxas e comissões)

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo 
valor através dos resultados, valor líquido

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

(Outros passivos)
(Despesas com juros sobre ativos)

(Despesas com capital social reembolsável a pedido)
Receitas de dividendos

Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Receitas com juros sobre passivos
(Despesas com juros)

(Passivos financeiros detidos para negociação)
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados
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, risco de taxa de juro
Outros ativos

Receitas de juros
Ativos financeiros detidos para negociação



2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

31.12.2019
Montante escriturado

47,734,476
32,769,706
14,964,770

6,617,147
3,660,304

0
2,956,843

-

0
0

445,914
403,532

42,381

9,842,710
1,858,744
7,983,966

3,277,642
162,031

0
0
0
0

162,031
0

0

0
20,239,818

9,897,345
10,342,473

0
0
0

10,342,473
0

10,342,473

(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para 
venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais 
em continuação)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos

(Propriedades de investimento)
(Goodwill)
(Outros ativos intangíveis)
(Outros)

Goodwill negativo reconhecido nos resultados
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da 
equivalência

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

(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos 
conjuntos e associadas)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)

(Ativos fixos tangíveis)

Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado

(Provisões ou reversão de provisões (-))
(Compromissos e garantias concedidos)
(Outras provisões)

(Despesas de pessoal)
(Outras despesas administrativas)

(Depreciação)
(Ativos fixos tangíveis)
(Propriedades de investimento)
(Outros ativos intangíveis)

(Despesas administrativas)



3. Demonstração do rendimento integral individual

31.12.2019
Montante escriturado

10,342,473
-4,257,015
-3,455,814

0
0

-3,455,814
0

-

0

0

0

0

0
0

-801,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-801,201
1,628,807

-2,430,008
0
0
0
0

Outras reclassificações 0
0
0

6,085,458
0

6,085,458
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]

Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados

Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)

Rendimento integral total do exercício

Outras reclassificações
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]

Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos

Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Conversão cambial
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio

Ganhos ou perdas (–) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor 
através de outro rendimento integral, valor líquido

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral [elemento coberto]
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral [instrumento de cobertura]

Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a 
alterações do respetivo risco de crédito
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

Activos tangíveis
Ativos intangíveis
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método 
da equivalência
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral

Lucros ou prejuízos (-) do exercício
Outro rendimento integral
Elementos que não serão reclassificados em resultados


