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NOTA 19.

Outros passivos
A rubrica Outros passivos, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, é analisada como segue:
(Milhares de AKZ)
31.12.2018

31.12.2017

Obrigações com pessoal

6.668.590

4.979.590

Acréscimos de custos

3.117.426

2.092.128

Credores diversos

2.897.606

7.758.935

Encargos fiscais a pagar - retidos de terceiros

1.734.681

739.133

22.045

258.721

49

68.422

974

974

238.356

1.298.890

14.679.727

17.196.793

Outros passivos

Custos administrativos e de comercialização a pagar
Contribuição para a Segurança Social
Dividendos a pagar
Outros

A rubrica Obrigações com pessoal inclui o montante de 5.612.525 milhares AKZ
(2017: 3.765.920 milhares AKZ) referente a remuneração variável respeitante
ao exercício de 2018, a liquidar no exercício seguinte, e o montante de 870.336
milhares AKZ (2017: 1.007.668 AKZ milhares) referente a subsídio de férias de
Colaboradores.
A rubrica Acréscimos de custos inclui o montante de 285.296 milhares AKZ
(2017: 242.145 milhares AKZ) a liquidar ao Banco Atlântico Europa, S.A. por serviços prestados por esta entidade. Adicionalmente, tal como em 31 de Dezembro de
2018, esta rubrica inclui montantes a pagar a prestadores de serviços relativos a
serviços de telecomunicações, segurança, transporte de valores, limpeza e outros.
Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica Outros incluía o montante de 975.969
milhares AKZ referentes a colaterais de créditos documentários de importação.

NOTA 20.

Capital social, prémios de emissão
e acções próprias
Acções ordinárias
O Banco foi constituído com um capital de 801.728 milhares AKZ (equivalente
ao contravalor de 10.000.000 USD, à taxa de câmbio em vigor em 6 e 21 de
Novembro de 2006), representado por 1.000.000 de acções nominativas de
dez dólares norte-americanos (USD) cada, tendo sido integralmente subscrito
e realizado em dinheiro.
Em Junho de 2009, foi efectuado um aumento de capital no valor de 6.510.772
milhares AKZ (equivalente ao contravalor de 55.000.000 USD), representado por
5.500.000 novas acções com o valor nominal de 10 USD cada, tendo sido integralmente subscrito e realizado através da incorporação de resultados transitados
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