
  Banco Rural Europa S.A.

  Sede: Av. Miguel Bombarda, nº42, 3º andar, salas C e D  1050-166 Lisboa

  Capital Social: € 39.898.450,00

  Número de identificação de pessoa colectiva e Matricula: 511 133 340

31-12-2014

ACTIVO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 31-03-2015 31-12-2014

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 425.315 425.315 425.872 Passivos financeiros detidos para negociação 6.548 21.818 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 6.469.930 6.469.930 6.168.446 Recursos de bancos centrais - - 

Activos financeiros detidos para negociação - - 9.328 Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - Recursos de outras instituições de crédito - - 

Activos financeiros disponíveis para venda 3.348.251 3.348.251 3.303.173 Recursos de clientes e outros empréstimos 1.471 1.455 

Aplicações em instituições de crédito 16.804.071 16.804.071 - - Responsabilidades representadas por títulos - - 

Crédito a clientes 17.988.591 17.988.591 0 491.775 Passivos financeiros associados a activos transferidos - - 

Investimentos detidos até à maturidade - - - Derivados de cobertura - - 

Activos com acordo de recompra - - - Passivos não correntes detidos para venda - - 

Derivados de cobertura - - - Provisões 10.019.021 8.885.314 

Activos não correntes detidos para venda - - - Passivos por impostos correntes 51.370 - 

Propriedades de investimento - - - Passivos por impostos diferidos - - 

Outros activos tangíveis 142.009 102.559 39.450 41.704 Instrumentos representativos de capital - - 

Activos intangíveis 25.360 23.905 1.455 1.790 Outros passivos subordinados - - 

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - - - Outros passivos 117.387 125.103 

Activos por impostos correntes - - 117.180                        Total do Passivo 10.195.796 9.033.690

Activos por impostos diferidos - - -

Outros activos 69.530 69.530 68.202 Capital 39.898.450 39.898.450 

Prémios de emissão - - 

Outros instrumentos de capital - - 

Ações próprias (48.278) (48.278)

Reservas de reavaliação 403.164 400.013 

Outras reservas e resultados transitados (38.656.406) (18.334.569)

Resultado do exercício (1.438.795) (20.321.837)

Dividendos antecipados - - 

Total de Capital 158.136 1.593.779

                                Total do Activo 45.273.057 34.919.126 10.353.931 10.627.469                        Total  do  Passivo e dos Capitais Próprios 10.353.931 10.627.469

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

BALANÇO NCA (Contas individuais) em 31 de março de 2015

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2015

Valor líquidoValor líquido

Provisões, 
imparidade e 
amortizações

Valor antes de 
provisões, 

imparidade e 
amortizações


