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Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 150.00 150.00 100.00 Recurso de bancos centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito 162,101.46 162,101.46 116,025.88 Passivos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros detidos para negociação Recursos de outras instituições de crédito
Outros ac. fin. ao justo valor através de resultados 6,610.22 6,610.22 6,610.22 Recursos de clientes e outros empréstimos 2,984,349.32 2,984,349.32 2,867,748.56
Activos financeiros disponiveis para venda Responsabilidades representadas por titulos
Aplicações de crédito 3,170,206.13 3,170,206.13 2,977,181.84 Passivos financeiros assoc. a activos transferidos
Crédito a clientes 88,824.00 88,824.00 0.00 0.00 Derivados de cobertura
Investimentos detidos até à maturidade Passivos não correntes detidos para venda
Activos com acordo de recompra Provisões 48,374.00 48,374.00 63,374.00
Derivadas de cobertura Passivos por impostos correntes 10,841.04 10,841.04 8,042.17
Activos não correntes detidos para venda Passivos por impostos diferidos
Propriedade de Investimento Instumentos representativos de capital
Outros activos tangíveis 673,455.70 486,726.31 186,729.39 217,442.11 Outros passivos subordinados
Activos intangíveis 717,994.99 690,319.36 27,675.63 112,195.15 Outros passivos 682,210.21 682,210.21 243,619.67
Invest. em filiais, assoc. e empreend. conjuntos Total do Passivo 3,725,774.57 0.00 3,725,774.57 3,182,784.40
Activos por impostos correntes Capital
Activos por impostos diferidos Capital 1,790,000.00 1,790,000.00 1,790,000.00
Outros activos 719,146.97 719,146.97 265,200.61 Prémios de emissão 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Outros instumentos de capital
Reservas de reavaliação
Outras reservas e resultados transitados -1,403,029.83 -1,403,029.83 -1,147,905.16
(Acções próprias)
Resultados do exercício 34,875.06 34,875.06 -255,123.43
(Dividendos antecipados)

Total do Capital 546,845.23 546,845.23 511,971.41
Total do Activo 5,538,489.47 1,265,869.67 4,272,619.80 3,694,755.81 Total do Passivo + Capital 4,272,619.80 0.00 4,272,619.80 3,694,755.81

(1) parte aplicável aos saldos desta rubrica (1) parte aplicável aos saldos desta rubrica

(2) a rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor (2) a rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor

(3) os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo (3) os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo
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