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6.0 ■ Demonstrações Financeiras e Notas Anexas

Demonstração de Alterações no Capital Próprio dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (milhares de Kz)

Demonstração do Rendimento Integral dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (milhares de Kz)
Notas
Resultado líquido do exercício

31.12.2019

31.12.2018

30.464.862

27.225.088

Reservas e resultados transitados
Capital
Social

Itens que serão reclassificados subsequentemente
para resultados do exercício
Instrumentos de dívida ao justo valor
através de outro rendimento integral

Saldo em 31 de
Dezembro de 2017

Variações no justo valor

21

(3.155.529)

2.352.363

Transferência para resultados por imparidade reconhecida
no período

21

175.354

(210.720)

Impacto fiscal

21

793.410

(116.139)

(2.186.765)

2.025.504

28.278.097

29.250.592

Total do rendimento integral do exercício
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Ajustamentos de
transição para a IFRS 9
Saldo em 01 de
Janeiro de 2018

Prémios
de
emissão

Acções
próprias

Reserva
de justo
valor

Outras
reservas e
resultados
transitados

Total

Resultado
líquido do
exercício

Total do
Capital
próprio

53.821.603 34.810.069

(492.182)

1.741.492

14.829.558

16.571.050

23.828.500

128.539.040

-

-

(1.419.600)

(2.442.065)

(3.861.665)

-

(3.861.665)

53.821.603 34.810.069

(492.182)

321.892

12.387.493

12.709.385

23.828.500

124.677.375

-

Alterações de justo
valor, líquidas de
imposto

-

-

-

2.025.504

-

2.025.504

-

2.025.504

Resultado líquido
do exercício

-

-

-

-

-

-

27.225.088

27.225.088

Total de rendimento
integral no exercício

-

-

-

2.025.504

-

2.025.504

27.225.088

29.250.592

Constituição de
reservas e resultados
transitados

-

-

-

-

4.765.700

4.765.700

(4.765.700)

-

Distribuição
de resultados

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos para
os Accionistas

-

-

-

-

-

-

(18.888.476)

(18.888.476)

Dividendos de
acções próprias

-

-

-

-

174.325

174.325

(174.325)

-

53.821.603 34.810.069

(492.182)

2.347.396

17.327.517

19.674.914

27.225.088

135.039.491

(2.186.765)

-

(2.186.765)

-

(2.186.765)

-

-

30.464.862

30.464.862

Aplicação dos
resultados de 2017

Saldo em 31 de
Dezembro de 2018
Alterações
de justo valor,
líquidas de imposto

-

-

-

Resultado líquido
do exercício

-

-

-

Total de rendimento
integral no exercício

-

-

-

(2.186.765)

-

(2.186.765)

30.464.862

28.278.097

-

-

-

-

27.225.088

27.225.088

(27.225.088)

-

53.821.603 34.810.069

(492.182)

160.631

44.552.606

44.713.237

30.464.862

163.317.589

Aplicação dos
resultados de 2018
Constituição de
reservas e resultados
transitados
Saldo em 31 de
Dezembro de 2019

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

