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Nota 19.
Outros passivos

A rubrica Outros passivos, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:

(milhares de Kz)(milhares de Kz)

31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

Outros passivos

Passivos de locação 6.017.264 -

Acréscimos de custos 3.598.482 3.117.426

Encargos fiscais a pagar – retidos de terceiros 3.336.207 1.734.681

Credores diversos 2.208.925 2.897.606

Obrigações com pessoal 1.126.545 6.668.590

Custos administrativos e de comercialização a pagar 216.325 22.045

Contribuição para a Segurança Social 133.652 49

Dividendos a pagar 974 974

Outros 1.386.169 238.356

Total 18.024.543 14.679.727

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica Passivos de locação corresponde ao impacto da 
adopção da IFRS 16, à data de 1 de Janeiro de 2019, conforme descrito na Nota 2.11.

A rubrica Acréscimos de custos inclui o montante de 333.195 milhares de Kz (2018: 285.296 
milhares de Kz) a liquidar ao Banco Atlântico Europa, S.A. por serviços prestados por esta 
entidade. Adicionalmente, esta rubrica inclui montantes a pagar a prestadores de serviços 
relativos a telecomunicações, segurança, transporte de valores, limpeza e outros.

A rubrica Obrigações com pessoal inclui o montante de 914.413 milhares de Kz (2018: 870.336 
milhares de Kz) referente a subsídio de férias de Colaboradores.

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica Obrigações com pessoal incluía ainda o montante de 
5.612.525 milhares de Kz referente a remuneração variável respeitante ao exercício de 2018,  
a liquidar no exercício seguinte.

Nota 20.
Capital social, prémios de emissão e acções próprias

Acções ordinárias
O Banco foi constituído com um capital de 801.728 milhares de Kz (equivalente acontravalor 
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 de 
Kz (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 (268.346 milhares de Kz), conversão de um 

empréstimo subordinado (300.886 milhares de Kz), entradas em numerário 
(3.504.040 milhares de Kz) e mediante a emissão de acções preferenciais sem 
voto, não remíveis de 2.437.500 milhares de Kz (equivalente ao contravalor 
de 32.500.000 USD). As acções preferenciais foram emitidas por 25,14 USD 
cada, as quais englobavam um prémio de emissão de 15,14 USD por acção.

Em Junho de 2011, foi efectuado um aumento de capital no montante de 
4.949.243 milhares de Kz (equivalente ao contravalor de 52.500.000 USD), 
representado por 5.250.000 novas acções com o valor nominal de 10 USD 
cada, tendo sido integralmente subscrito e realizado através da incorporação 
de resultados transitados (3.764.524 milhares de Kz) e entradas em numerário 
(1.183.719 milhares de Kz). Em Novembro de 2011, ocorreu um novo aumento de 
capital no montante de 4.763.650 milhares de Kz (equivalente ao contravalor 
de 50.000.000 USD), representado por 5.000.000 de novas acções com o 
valor nominal de 10 USD cada, tendo sido integralmente subscrito e realizado 
através de entradas em numerário. No âmbito deste novo aumento de capital, 
foram efectuadas entregas adicionais em numerário no montante de 2.029.207 
milhares de Kz, de forma a manter o contravalor em kwanzas da totalidade 
das dotações em USD para o capital social, com base na taxa de câmbio de 
13 de Dezembro de 2011.

Em Setembro de 2013, o ATLANTICO procedeu à incorporação do prémio de 
emissão das acções preferenciais, emitidas em Junho de 2009, no montante de 
1.467.930 milhares de Kz, no seu capital social, através da emissão de 1.144.740 
novas acções ordinárias, como o valor nominal de 1.000 Kz cada, no montante 
de 1.144.740 milhares de Kz e da correcção do valor nominal das 1.292.760 
acções preferenciais para 1.000 Kz, no montante de 323.190 milhares de Kz. 
Adicionalmente, e na mesma data, o ATLANTICO procedeu a um aumento de 
capital por incorporação de resultados transitados, no montante de 205.400 
Kz, de modo a que o capital social do Banco ficasse equivalente ao contravalor 
de 200.000.000 USD, à taxa de câmbio de 6 de Setembro de 2013.

Em Dezembro de 2013, o Banco procedeu à conversão das acções preferen-
ciais sem voto, não remíveis, no montante de 1.292.760 milhares de Kz, em 
acções ordinárias, em igual número e valor nominal. Ainda em Dezembro 
de 2013, foi efectuado um aumento de capital no montante de 14.897.900 
milhares de Kz, representado por 14.897.900 novas acções com o valor 
nominal de 1.000 Kz, tendo sido integralmente subscrito, através da incor-
poração de resultados transitados no montante de 4.879.700 milhares de 
Kz (equivalente ao contravalor de 50.000.000 USD, à taxa de câmbio de 17 
de Dezembro de 2013) e entradas em numerário no montante de 9.759.400 
milhares de Kz (equivalente ao contravalor de 100.000.000 USD, à taxa 
de câmbio de 17 de Dezembro de 2013). Em 31 de Dezembro de 2013, este 
aumento de capital ainda não se encontrava integralmente realizado, fal-
tando realizar entradas em numerário no montante de 975.940 milhares de 
Kz. No âmbito deste novo aumento de capital, foram ainda incorporados 
resultados transitados no montante de 258.800 milhares de Kz, de forma 
a manter o contravalor em kwanzas do capital social do ATLANTICO, em 
350.000.000 USD, à taxa de câmbio de 17 de Dezembro de 2013. No exer-
cício de 2014, foram efectuadas as entradas em numerário no montante de 
975.940 milhares de Kz, encontrando-se desta forma totalmente realizado 
o aumento de capital acima referido. 

Como resultado das operações descritas, em 31 de Dezembro de 2015, o capi-
tal social do Banco ascende a 34.157.900 milhares de Kz, representado por 
34.157.900 acções ordinárias com o valor nominal de 1.000 Kz.




