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6.0 ■ Demonstrações Financeiras e Notas Anexas

Nota 24.
Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor
através de resultados
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Nota 26.
Resultados cambiais
O valor desta rubrica é composto por:

O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)

(milhares de Kz)
31.12.2019
Proveitos

31.12.2018

Custos

Total

Proveitos

Custos

Total

Activos financeiros
mandatoriamente
ao justo valor através
de resultados

Resultados de operações de compra e venda de moeda
Resultados de reavaliação de activos e passivos
Total

31.12.2019

31.12.2018

6.373.933

(6.815.076)

(3.249.298)

20.271.334

3.124.635

13.456.258

Titulos
Outros títulos de
rendimento variável

1.408.904

-

1.408.904

1.463.795

-

1.463.795

-

(1.690.686)

(1.690.686)

-

(2.728.414)

(2.728.414)

1.408.904

(1.690.686)

(281.782)

1.463.795

(2.728.414)

(1.264.619)

Crédito a clientes

Activos financeiros detidos
para negociação
Derivados
Contratos sobre
taxas de juro

Total

-

(5.871)

(5.871)

129.722

-

129.722

-

(5.871)

(5.871)

129.722

-

129.722

1.408.904

(1.696.557)

(287.653)

1.593.517

(2.728.414)

(1.134.897)

Esta rubrica regista o resultado das alienações de títulos registados na carteira e activos financeiros ao justo valor através
de resultados, conforme definido na nota 2.5.

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos monetários expressos em
moeda estrangeira, de acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.3.

Nota 27.
Resultados de alienação de outros activos
O valor desta rubrica no montante de 25.719.887 milhares de Kz (2018: 2.770.784 milhares de Kz) respeita às mais e
menos valias obtidas com a alienação de Activos não correntes detidos para venda.

Nota 28.
Custos com pessoal
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)

Nota 25.
Ganhos em operações financeiras
O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)

Proveitos

31.12.2018

Custos

Total

Proveitos

Custos

Total

Obrigações e outros títulos
de rendimento fixo

Acções
Total

31.12.2018

Vencimentos e salários

13.728.932

16.576.036

Remunerações

13.728.932

16.576.036

2.988.012

1.498.033

Outros custos com pessoal

4.430.030

4.407.522

Total

21.146.974

22.481.591

Encargos sociais obrigatórios
31.12.2019

De emissores públicos

31.12.2019

1.053.520

-

1.053.520

1.574.837

-

1.574.837

-

-

-

1.154.413

-

1.154.413

1.053.520

-

1.053.520

2.729.250

-

2.729.250

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica Acções inclui o montante de 1.080.604 Kz respeitante ao resultado da venda da
totalidade da participação detida na Atlântico Europa SGPS, conforme referido na Nota 7.

A rubrica Remunerações inclui o montante de 957.914 milhares de Kz referente a remuneração variável (2018: 5.857.285
milhares de Kz) dos Colaboradores e órgãos de gestão para o exercício de 2019, já liquidados.
A rubrica Outros custos com pessoal inclui o efeito de 708.640 milhares de Kz referentes ao crédito concedido a
Colaboradores e órgãos de gestão, conforme definido na IAS 19 (2018: 503.727 milhares de Kz).

