
Portugal.Angola.França.Nam
íbia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P

PORTUGAL

Balançonça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra

Balanço
e

Demonstração de 
Resultados

1º Trimestre de 2016

ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P
ortugal.Angola.França.Namí
bia.Moçambique.Portugal.A
ngola.França.Namíbia.Moça
mbique.Portugal.Angola.Fra
nça.Namíbia.Moçambique.P



NOVACÂMBIOS -  INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A. Ano : 2016
Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Março

BALANÇO 

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Março
Valores em Euros

Ano   -   Actividade Global
Valor antes de Provisões, imparidades

provisões, imparidades e Valor líquido

e amortizações amortizações

1 2 3 = 1 - 2 4

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 2.908.086,05 2.908.086,05 2.846.763,88
Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.654.615,10 4.654.615,10 264.489,15
Activos financeiros detidos psra negociação

Ano
anterior

Activos financeiros detidos psra negociação
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 
Activos financeiros disponíveis para venda 284.828,64 109.091,25 175.737,39 257.605,98
Aplicações em instituções de crédito
Crédito a clientes
Investimentos detidos até à maturidade
Activos com acordo de recompra
Derivados de cobertura
Activos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento
Outros activos tangíveis 5.042.141,55 1.499.590,29 3.542.551,26 3.526.087,95
Activos intangíveis 135.709,93 111.326,48 24.383,45 677.861,75
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos por impostos correntes 3.384,66 3.384,66Activos por impostos correntes 3.384,66 3.384,66
Activos por impostos diferidos
Outros activos 1.256.194,60 1.256.194,60 1.511.115,29
Total de Activo 14.284.960,53 1.720.008,02 12.564.952,51 9.083.924,00

Ano Ano
Anterior

Passivo
Recursos de bancos centrais
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos finamceiros ao justo valor através de resultados
Recursos de outras instituições de crédito 975.183,60 2.752.743,72Recursos de outras instituições de crédito 975.183,60 2.752.743,72
Recursos de clientes e outros empréstimos
Responsabilidades representadas por títulos
Passivos financeiros associados a activos transferidos
Derivados de cobertura
Passivos não correntes detidos para venda 
Provisões
Passivos por impostos correntes 1.290.778,62
Passivos por impostos diferidos
Instrumentos representativos de capital
Outros passivos subordinados
Outros passivos 3.820.389,22 1.759.100,83
Total de Passivo 6.086.351,44 4.511.844,55Total de Passivo

Capital
Capital 1.750.000,00 1.750.000,00
Prémios de emissão
Outros instrumentos de capital
Reservas de avaliação 2.277,94
Outras reservas e resultados transitados 5.270.606,87 2.094.147,17
Acções próprias
Resultado do exercício -542.005,80 725.654,34
Dividendos antecipados
Total de Capital 6.478.601,07 4.572.079,45

Total de Passivo e Capital 12.564.952,51 9.083.924,00Total de Passivo e Capital 12.564.952,51 9.083.924,00



NOVACÂMBIOS -  INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A. Ano : 2016

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Março

Valores em Euros

Ano Ano
Anterior

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares 5.197,11 31.203,98

Margem Financeira -5.197,11 -31.203,98

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos de serviços e comissões 179.236,01 237.833,89

Encargos com serviços e comissões 499.802,08 388.557,58

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (líquido)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido)

Resultados de reavaliação cambial (líquido) 1.361.872,52 2.331.169,08

Resultados de alienação de outros activos

Outros resultados de exploração 16.538,92 236.320,81Outros resultados de exploração 16.538,92 236.320,81

Produto bancário 1.052.648,26 2.385.562,22

Custos com pessoal 976.909,49 980.905,46

Gastos gerais administrativos 526.932,77 567.662,49

Depreciações e Amortizações 66.916,35 84.117,27

Provisões líquidas de reposições e anulações 

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber
de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 23.895,45 27.222,66

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultado antes de impostos -542.005,80 725.654,34

ImpostosImpostos

                       Correntes

                       Diferidos

Resultado após impostos -542.005,80 725.654,34

                       Do qual: Resultados após impostos de operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício -542.005,80 725.654,34


