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38. Reservas legais e estatutárias

39. Reservas e resultados acumulados

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

22001199 22001188

VVaarriiaaççõõeess  ddee  jjuussttoo  vvaalloorr  --  BBrruuttoo

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (nota 21)

  Instrumentos de dívida (*) 104.353             (19.971)                

  Instrumentos de capital (43.616)               (34.107)                

60.737                (54.078)                

Cobertura de fluxos de caixa 156.629             113.700               

De passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados

associados a variações de risco de crédito próprio 132                       4.151                     

217.498             63.773                  

VVaarriiaaççõõeess  ddee  jjuussttoo  vvaalloorr  --  IImmppoossttooss

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

  Instrumentos de dívida (32.037)               6.251                     

  Instrumentos de capital 6.422                   2.698                     

Cobertura de fluxos de caixa (49.025)               (35.588)                

De passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados

associados a variações de risco de crédito próprio (41)                        (1.299)                   

(74.681)               (27.938)                

142.817             35.835                  

OOuuttrraass  rreesseerrvvaass  ee  rreessuullttaaddooss  aaccuummuullaaddooss 228.321             487.060               

371.138             522.895               

Reserva legal (nota 38) 240.535             234.608               

Reserva estatutária (nota 38) -                             30.000                  

240.535             264.608               

611.673             787.503               

(*) Inclui os efeitos decorrentes da aplicação da contabilidade de cobertura no montante de Euros 114.684.000.

Nos termos da legislação Portuguesa, o Banco deverá reforçar anualmente a reserva legal com pelo menos 10% dos lucros anuais, até à
concorrência do capital social, ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superiores, não podendo
normalmente esta reserva ser distribuída. De acordo com a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2018 aprovada na
Assembleia Geral de Acionistas do dia 22 de maio de 2019, o Banco reforçou a sua reserva legal no montante de Euros 5.927.000. Assim,
em 31 de dezembro de 2019, o montante de Reservas legais ascende a Euros 240.535.000 (31 de dezembro de 2018: Euros
234.608.000).

Conforme descrito na nota 43, no âmbito da aplicação de resultados do exercício de 2018, o Banco procedeu à distribuição da Reserva
estatutária no montante de Euros 30.000.000.

As Variações de justo valor correspondem essencialmente às variações acumuladas do valor de mercado dos Ativos financeiros ao justo
valor através de outro rendimento integral e da Cobertura de fluxos de caixa em conformidade com a política contabilística descrita na
nota 1 B.
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