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

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Junho
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 2.597.076,94 2.597.076,94 2.746.847,96

Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.143.809,85 1.143.809,85 668.819,67

Activos financeiros detidos psra negociação

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 

Activos financeiros disponíveis para venda 284.828,64 131.776,80 153.051,84 238.954,46

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 5.082.596,79 1.562.472,67 3.520.124,12 3.472.593,70

Activos intangíveis 121.012,97 113.506,10 7.506,87 724.536,43

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

Activos por impostos correntes 3.384,66 3.384,66

BALANÇO 

Ano
anterior

Activos por impostos diferidos

Outros activos 1.126.173,24 1.126.173,24 2.971.106,39

Total de Activo 1.807.755,57 8.551.127,52 10.822.858,61

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 947.625,71 2.489.883,82

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 7.501,07

Passivos por impostos diferidos

Instrumentos representativos de capital

Outros passivos subordinados

Outros passivos 2.983.870,68 3.329.585,47

Total de Passivo 3.931.496,39 5.826.970,36

Capital
Capital 1.750.000,00 1.750.000,00

Prémios de emissão

Outros instrumentos de capital

Reservas de avaliação

Outras reservas e resultados transitados 4.070.606,87 2.006.647,17

Acções próprias

Resultado do exercício -1.200.975,74 1.239.241,08

Dividendos antecipados

Total de Capital 4.619.631,13 4.995.888,25

Total de Passivo e Capital 8.551.127,52 10.822.858,61



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

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Junho

Valores em Euros

Ano
Ano

Anterior

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares 14.688,84 55.113,09

Margem Financeira -14.688,84 -55.113,09

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos de serviços e comissões 382.508,10 466.418,50

Encargos com serviços e comissões 1.003.954,07 574.525,79

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) 2.601.916,60 4.149.916,18

Resultados de alienação de outros activos

Outros resultados de exploração 22.004,37 496.569,98

Produto bancário 1.987.786,16 4.483.265,78

Custos com pessoal 1.977.122,39 1.947.976,77

Gastos gerais administrativos 1.033.080,16 1.149.547,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Depreciações e Amortizações 131.978,35 117.018,42

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 46.581,00

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 29.481,83

Resultado antes de impostos -1.200.975,74 1.239.241,08

Impostos

                       Correntes

                       Diferidos

Resultado após impostos -1.200.975,74 1.239.241,08

                       Do qual: Resultados após impostos de operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício -1.200.975,74 1.239.241,08
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