
                   

NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., com Sede na Rua Hintze  Ribeiro, nºs 2 a 8, em Ponta Delgada, com o capita l social de 18.637.500,00 Euros, n.º 512 061 840 de  
Pessoa Coletiva e de matrícula registada na Conserv atória do Registo Comercial de Ponta Delgada  

 

  

BALANÇO DO NOVO BANCO AÇORES EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 

(milhares de euro) 

ATIVO 
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem  13 859  

Ativos financeiros detidos para negociação    22  

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados   755  

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados  -  

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral  43 553  

Ativos financeiros pelo custo amortizado  468 706  

Derivados - Contabilidade de cobertura  -  

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro   516  

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas  -  

Ativos tangíveis  4 591  

Ativos intangíveis   110  

Ativos por impostos   2 772  

Outros ativos   11 496  

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda  -  

TOTAL DO ATIVO  546 380  

    

PASSIVO 
Passivos financeiros detidos para negociação   193  

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados  -  

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado  502 899  

Derivados - Contabilidade de cobertura   511  

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro  -  

Provisões  1 022  

Passivos por impostos   1 313  

Capital social reembolsável à vista  -  

Outros passivos   1 164  

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda  -  

TOTAL DO PASSIVO  507 102  

    

CAPITAL PRÓPRIO 
Capital  18 638  

Prémios de emissão  6 681  

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital  -  

Outro capital próprio  -  

Outro rendimento integral acumulado ( 5 534) 

Lucros retidos ( 1 687) 

Reservas de reavaliação  -  

Outras reservas   18 257  

(-) Ąções próprias  -  

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe  2 923  

(-) Dividendos provisórios  -  

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]  -  

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  39 278  

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO  546 380  

 


