
Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matricula e de pessoa coletiva 502 085 592

Balanço Individual em 30 de junho de 2018

Valores em Euros

Ano

Valor antes de 
provisões, imparidade e 

amortizações

Provisões, imparidade 
e amortizações

Valor líquido

1 2 3 = 1 - 2

ATIVO
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 2 896 293                     -                            2 896 293                   

Ativos financeiros detidos para negociação -                                -                            -                              

Ativos financeiros negociáveis -                                -                            -                              

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 5 374 392                     -                            5 374 392                   

Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados -                                -                            -                              

Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio -                                -                            -                              

Ativos financeiros pelo custo amortizado 60 629 817                   32 208 953                28 420 864                 

Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo -                                -                            -                              

Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados -                                -                            -                              

Derivados - Contabilidade de cobertura -                                -                            -                              

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

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas 1 432 467                     1 424 167                  8 300                          

Activos tangíveis 1 274 596                     1 130 760                  143 836                      

Ativos intangíveis 1 307 933                     1 307 933                  -                              

Ativos por impostos 2 242 705                     -                            2 242 705                   

Outros ativos 4 924 797                     3 247 198                  1 677 598                   

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda 158 521                        -                            158 521                      

ATIVOS TOTAIS 80 241 520                   39 319 011                40 922 510                 

Ano

PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação -                              

Passivos financeiros negociáveis -                              

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados -                              

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 359 755                      

Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo -                              

Derivados - Contabilidade de cobertura -                              

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

Provisões 1 671 359                   

Passivos por impostos -                              

Capital social reembolsável à vista -                              

Outros passivos 1 406 352                   

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda -                              

PASSIVOS TOTAIS 3 437 466                   

CAPITAL
Capital 115 500 000               

Prémios de emissão -                              

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital -                              

Outro capital próprio -                              

Outro rendimento integral acumulado -                              

Lucros retidos (74 818 912)                

Reservas de reavaliação (5 456 350)                  

Reservas de justo valor -                              

Outras reservas 2 293 603                   

(-) Ąções próprias -                              

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe (33 298)                       

(-) Dividendos provisórios -                              

Interesses minoritários [Interesses que não controlam] -                              

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL 37 485 043                 

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS 40 922 510                 

Sede: Edifício Monumental - Avenida Praia da Vitória, nº 71, 5º A   1050-183 Lisboa


