INTERFUNDOS - GESTÃO FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.
BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2018
(Milhares de EUR)

2018
ATIVO
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação

803
-

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

-

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado

5,800

Derivados - Contabilidade de cobertura

-

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira
de cobertura do risco de taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Ativos tangíveis

70

Ativos intangíveis

-

Ativos por impostos

-

Outros ativos

1,570

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

ATIVOS TOTAIS

8,243

PASSIVO
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

-

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

-

Derivados - Contabilidade de cobertura

-

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

-

Provisões

-

Passivos por impostos

90

Capital social reembolsável à vista

-

Outros passivos

425

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda
PASSIVOS TOTAIS

515

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

1,500

Prémios de emissão

-

Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

-

Outro capital próprio

-

Outro rendimento integral acumulado

(1,980)

Lucros retidos

4,679

Reservas de reavaliação

-

Outras reservas

2,471

(-) Ações próprias

-

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

1,058

(-) Dividendos provisórios

-

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]

-

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

7,728

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

8,243

INTERFUNDOS - GESTÃO FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2018 E 2017
(Milhares de EUR)

2018
Receitas de juros

-

(Despesas com juros)

-

(Despesas com capital social reembolsável a pedido)

-

Receitas de dividendos

-

Receitas de taxas e comissões

1,794

(Receitas de taxas e comissões)

77

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido

-

Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados
pelo justo valor através dos resultados, valor líquido

-

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor
através dos resultados, valor líquido

-

Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido

-

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido

-

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido

-

Outras receitas operacionais

128

(Outras despesas operacionais)

171

Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido
(Despesas administrativas)

1,674
596

(Depreciação)

8

Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido

-

(Provisões ou reversão de provisões (-))

-

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados
pelo justo valor através dos resultados)

-

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias,
empreendimentos conjuntos e associadas)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)
Goodwill negativo reconhecido nos resultados

(7)
-

Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos
conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência

-

Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como
detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação antes de impostos

1,077

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados
de unidades operacionais em continuação)
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

19
1,058
1,058
1,058

