BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.
Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa
Capital Social 76.151.911,73 euros
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 504655361
(Em euros)
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
ATIVOS TOTAIS
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Provisões
Passivos por impostos
Outros passivos
PASSIVOS TOTAIS
Capital social
Prémios de emissão
Outro rendimento integral acumulado
Resultados retidos
Reservas de reavaliação
Outras reservas
(-) Ações próprias
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

31/03/2020
47.663.073
10.157.569
47.719.672
57.948.886
3.107.146
553.393
2.416.389
2.763.912
10.476.046
182.806.084
162.986.368
671.856
310.243
2.144.135
166.112.601
76.151.912
223.334
-2.477.222
-57.609.570
485.812
2.726.970
-309.316
-2.498.435
16.693.483
182.806.084

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.
Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa
Capital Social 76.151.911,73 euros
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 504655361
(Em euros)
Receitas de juros
(Despesas com juros)
Receitas de dividendos
Receitas de taxas e comissões
(Despesas com taxas e comissões)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo
valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, 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)
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS, VALOR LÍQUIDO
(Despesas administrativas)
(Depreciação)
(Provisões ou reversão (-) de provisões)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através
dos resultados)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não financeiros)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, ANTES DE IMPOSTOS
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em
operação)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, APÓS DEDUÇÃO DE
IMPOSTOS
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO

31/03/2020
840.804
381.711
23.851
147.459
25.937
37.045
-1.196.243
138.034
-23.718
23.111
39.859
-457.164
1.272.356
137.097
2.376
547.266
66.607
-2.482.866
15.569
-2.498.435
-2.498.435

