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BALANÇO 

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Setembro
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 2.706.126,81 2.706.126,81 2.519.350,06
Disponibilidades em outras instituições de crédito 2.290.230,60 2.290.230,60 462.341,98
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 284.828,64 149.622,76 135.205,88 217.176,33
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 2.691.197,19 1.523.088,72 1.168.108,47 3.448.233,71
Activos intangíveis 121.012,97 115.685,72 5.327,25 722.878,69
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos por impostos correntes 754.500,66 754.500,66Activos por impostos correntes 754.500,66 754.500,66
Activos por impostos diferidos
Outros activos 2.329.069,21 2.329.069,21 6.976.666,76
Total de Activo 11.176.966,08 1.788.397,20 9.388.568,88 14.346.647,53

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 2.209.069,91Recursos de outras instituições de crédito 2.209.069,91
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 3.766.778,17 4.594.964,77
Total de Passivo 3.766.778,17 6.811.535,75Total de Passivo

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 -198.816,16 3.778.464,61
Dividendos antecipados
Total de Capital 5.621.790,71 7.535.111,78

Total de Passivo e Capital 9.388.568,88 14.346.647,53Total de Passivo e Capital 9.388.568,88 14.346.647,53



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

Base de reporte :  Individual - NCA Mês : Setembro

Valores em Euros

Ano Ano
Anterior

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares 21.655,66 75.523,41

Margem Financeira -21.655,66 -75.523,41

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos de serviços e comissões 613.725,87 746.926,31

Encargos com serviços e comissões 1.674.124,31 1.007.049,60

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) 4.275.393,57 8.288.688,80

Resultados de alienação de outros activos

Outros resultados de exploração 1.453.973,96 730.387,46Outros resultados de exploração 1.453.973,96 730.387,46

Produto bancário 4.647.313,43 8.683.429,56

Custos com pessoal 2.951.184,21 2.968.344,12

Gastos gerais administrativos 1.638.144,40 1.700.501,27

Depreciações e Amortizações 192.374,02 184.859,60

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 64.426,96 51.259,96

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultado antes de impostos -198.816,16 3.778.464,61

ImpostosImpostos

                       Correntes

                       Diferidos

Resultado após impostos -198.816,16 3.778.464,61

                       Do qual: Resultados após impostos de operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício -198.816,16 3.778.464,61


