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O movimento da Reserva de justo valor, líquida de impostos diferidos, pode ser assim analisado:

(milhares de Kz)
31.12.2019

31.12.2018

2.347.396

1.741.492

-

(1.419.600)

Variação de justo valor

(2.102.009)

4.849.335

Alienações do período

(1.053.520)

(2.729.250)

Imparidade reconhecida no período

175.354

(210.720)

Impostos diferidos reconhecidos no período em reservas

793.410

116.139

Saldo no final do período

160.631

2.347.396

Saldo no início do período
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As rubricas de Juros de crédito a clientes incluem (i) o montante positivo de 1.835.576 milhares de Kz (2018: 1.452.060
milhares de Kz) relativo a comissões e outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efectiva, conforme estabelecido nas IFRS e explicado na nota 2.3., e (ii) o montante de 6.071.773 milhares de Kz referentes a
activos financeiros em Stage 3 (2018: 7.705.484 milhares de Kz).

Nota 23.
Resultados de serviços e comissões
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)

Rendimentos de serviços e comissões

31.12.2019

31.12.2018

16.813.068

21.250.115

4.914.483

5.255.694

Nota 22.
Margem financeira

Transferências emitidas/recebidas

2.641.791

3.163.471

O valor desta rubrica é composto por:

Comissões VISA

2.169.633

2.107.014

(milhares de Kz)

Operações electrónicas

2.142.534

2.131.526

Abertura de linhas de crédito/renovações
e manutenção

1.457.265

1.743.306

1.000.424

987.831

Prestação de garantias

687.345

2.390.735

Operações cambiais

174.965

1.409.190

Alfândega – Arrecadação de receitas

171.048

604.439

Levantamentos

168.076

117.677

56.508

36.650

1.228.996

1.302.582

(1.786.607)

(610.385)

Operações no estrangeiro

(685.925)

(504.951)

Operações electrónicas

(626.627)

-

Outras comissões

(474.055)

(105.434)

15.026.461

20.639.730

Abertura de créditos documentários

31.12.2019

31.12.2018

Juros e rendimentos similares

Manutenção de conta DO

Juros de activos financeiros pelo custo amortizado
Juros de crédito a clientes

77.542.704

82.445.042

Juros de títulos de dívida

26.729.347

23.201.761

597.400

342.623

14.041.621

12.431.476

702.373

32.063

119.613.445

118.452.965

Juros de aplicações em instituições de crédito
Juros de activos financeiros pelo justo valor através de rendimento integral
Juros de activos financeiros ao justo valor através de resultados

Outras comissões

Juros e encargos similares
Juros de recursos de clientes

38.065.653

34.351.133

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito

13.309.407

16.872.213

1.880.272

-

-

-

53.255.332

51.223.346

66.358.113

67.229.619

Juros de locação
Juros de passivos subordinados

Margem Financeira

Estruturação de operações
e assessoria financeira

Encargos com serviços e comissões

Total

