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

Ativos financeiros detidos para negociação 

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

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

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas

Ativos tangíveis

Ativos intangíveis

Ativos por impostos 

Outros ativos 

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Derivados - Contabilidade de cobertura

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

Provisões

Passivos por impostos 

Capital social reembolsável à vista

Outros passivos 

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

TOTAL DO PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

Prémios de emissão

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

Outro capital próprio

Outro rendimento integral acumulado

Lucros retidos

Reservas de reavaliação

Outras reservas 

(-) Ąções próprias

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

(-) Dividendos provisórios

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
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Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem

Ativos financeiros detidos para negociação 

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

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

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda

Passivos financeiros detidos para negociação

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

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

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
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(milhares de euro)

 39 531 

 1 028 

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados   964 

 - 

 47 127 

 557 628 

 - 

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro  - 

 - 

  259 

 - 

  370 

 3 734 

 - 

 650 641 

  661 

 - 

 567 919 

 - 

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro  - 

 2 775 

 1 463 

 - 

 3 468 

 - 

 576 286 

 63 000 

 - 

 - 

 - 

  175 

(  430)

 - 

 8 824 

 - 

 2 786 

 - 

 - 

 74 355 

 650 641 
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