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O escalonamento dos Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito por
prazos de vencimento, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é como segue:

O escalonamento dos Recursos de clientes e outros empréstimos por prazos de vencimento, em 31 de Dezembro de
2019 e 2018, é como segue:

(milhares de Kz)

(milhares de Kz)

Até três meses
De três meses a um ano
Total

31.12.2019

31.12.2018

152.643.646

146.195.840

Exigível à vista

-

10.000.000

Exigível a prazo

152.643.646

156.195.840

Até três meses

A rubrica Recursos de outras instituições de crédito vence juros a uma taxa média de
22,79% para moeda nacional (2018: 18,58%) e 4,21% para moeda estrangeira (2018: 3,54%).

Total

Nota 17.
Recursos de clientes e outros empréstimos

(milhares de Kz)
31.12.2018

Depósitos à vista
Depósitos à ordem

Juros a pagar

Total

480.107.421

425.015.653

181.766.299

324.866.543

564.903.344

284.669.722

746.669.643

609.536.265

1.226.777.064

1.034.551.918

Nota 18.
Provisões
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica Provisões apresenta os seguintes movimentos:

(milhares de Kz)
480.107.421

425.015.653

Depósitos a prazo
Depósitos a prazo

31.12.2018

Os Recursos de clientes e outros empréstimos vencem juros a uma taxa média de 11,85% para moeda nacional (2018:
9,19%) e 3,33% para moeda estrangeira (2018: 3,36%).

O saldo da rubrica Recursos de clientes e outros empréstimos é composto, quanto à sua
natureza, como segue:

31.12.2019

De três meses a um ano

31.12.2019

Provisões para garantias e
outros compromissos

Outras provisões para
riscos e encargos

Total

373.268

2.080.933

2.454.201

177.032

2.688.831

2.865.863

Utilizações

-

(379.485)

(379.485)

Reclassificações/Transferências

-

(1.448.495)

(1.448.495)

Diferenças de câmbio e outras

441.244

1.227.773

1.669.017

Saldo em 31 de Dezembro de 2018

991.544

4.169.557

5.161.101

(432.466)

2.115.473

1.683.007

Utilizações

-

(465.517)

(.465.517)

Reclassificações/Transferências

-

(41.819)

(41.819)

Diferenças de câmbio e outras

279.749

1.765.497

2.045.246

Saldo em 31 de Dezembro de 2019

838.827

7.543.191

8.382.018

Saldo em 31 de Dezembro de 2017
746.669.643

609.536.265

8.208.524

8.372.630

754.878.167

617.908.895

1.234.985.588

1.042.924.548

Dotações/Reversões

Dotações/Reversões

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Provisões para garantias e outros compromissos" regista as provisões
para crédito documentário concedido, bem como garantias prestadas.
O saldo da rubrica "Outras provisões para riscos e encargos" visa a cobertura de determinadas contingências devidamente
identificadas, decorrentes da actividade do Banco, sendo revistas em cada data de reporte de forma a reflectir a melhor
estimativa do montante e respectiva probabilidade de pagamento.

