BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.
Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa
Capital Social 86.401.911,37 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 que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
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

30/06/2021
43.437.450
5.320.102
11.170.763
59.314.081
48.735.402
1.904.813
664.580
4.945.978
8.337.167
183.830.337
162.898.970
543.260
438.826
1.615.731
165.496.786
86.401.911
223.334
-177.901
-67.845.059
164.459
2.726.970
-309.316
-2.850.847
18.333.551
183.830.337

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.
Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa
Capital Social 86.401.911,37 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)
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)
(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

30/06/2021
1.351.679
759.295
181.978
209.868
41.311
66.314
-137.326
110.775
-8.988
25.099
151.466
847.325
2.830.797
52.762
265.614
-63.404
516.704
76.009
-2.831.155
19.692
-2.850.847
-2.850.847

