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Nota 33.
Transacções com partes relacionadas

O Banco considera partes relacionadas as seguintes:

O valor das transacções do Banco com partes relacionadas, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, resume-se como segue:

(milhares de Kz)

b) Todas as entidades que sejam participadas de forma directa ou indirecta
em mais de 10% pelos Accionistas abrangidos pelo ponto anterior;

31.12.2019
Accionistas

Conselho de
Administração

Outro pessoal
chave de gestão
e familiares

Outras partes
relacionadas

Total

 odas as entidades em que o ATLANTICO detenha, directa ou indirectac) T
mente, pelo menos 10% do capital ou dos direitos de voto da sociedade
participada, ou que, por qualquer motivo, possibilite exercer controlo e/ou
influência significativa na gestão da instituição participada;

7.289.654

-

-

1.344.604

8.634.258

-

-

-

54.885.423

54.885.423

 ualquer pessoa ou entidade, independentemente da forma jurídica que
d) Q
assuma, que tenha uma relação com o titular de participação qualificada,
de um dos seguintes tipos:

Activos
Disponibilidades em outras
instituições de crédito
Activos financeiros pelo
justo valor através de
resultados

a) Todas as entidades titulares de participações qualificadas: titulares que
detenham, directa ou indirectamente, uma percentagem igual ou superior a 10% do capital social do ATLANTICO;

■ Cônjuge ou pessoa que viva em união de facto, pais, avós, filhos, netos
e pessoas que coabitem com o mesmo;

Aplicações em instituições
de crédito

1.852.909

-

-

-

1.852.909

Crédito a clientes

7.818.226

1.959.512

8.734.867

29.091.954

47.604.559

Outros activos

5.971.381

-

-

184.672

6.156.053

22.932.170

1.959.512

8.734.867

85.506.653

119.133.202

 ntidades que se encontrem directa ou indirectamente em relação de
e) E
domínio ou em relação de grupo com o ATLANTICO;
f) M embros dos órgãos de administração e/ou de fiscalização do
ATLANTICO, bem como qualquer pessoa ou entidade, independentemente da forma jurídica que assuma, que tenha uma relação com um membro
do órgão de administração e/ou fiscalização, de um dos seguintes tipos:

Total do Activo
Passivos
Recursos de bancos
centrais e de outras
instituições de crédito

113.335.811

-

-

8.653.865

121.989.676

Recursos de clientes

3.306.323

13.323.732

7.051.156

9.124.571

32.805.782

-

-

-

1.750.124

1.750.124

116.642.134

13.323.732

7.051.156

19.528.560

156.545.582

Outros passivos
Total do Passivo

Conselho de
Administração

Outro pessoal
chave de gestão
e familiares

Outras partes
relacionadas

Total

 ntidades dominadas por uma das pessoas enumeradas no primeiro
■E
subponto da alínea f).
g) Entidades cuja maioria dos membros dos órgãos de administração,
direcção ou gerência sejam coincidentes com as do ATLANTICO ou,
sendo pessoas diferentes, estejam ligadas entre si por casamento, união
de facto ou parentesco até ao segundo grau na linha recta;

31.12.2018
Accionistas

Activos
Disponibilidades em outras
instituições de crédito

8.175.207

-

-

-

8.175.207

Aplicações em instituições
de crédito

9.404.932

-

-

-

9.404.932

Crédito a clientes

6.803.463

1.304.300

2.724.471
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10.832.516

Outros activos

4.656.507

-

-

238.789

4.895.296

29.040.109

1.304.300

2.724.471

239.071

33.307.951

83.976.728

-

-

-

83.976.728

Passivos
Recursos de bancos
centrais e de outras
instituições de crédito
Recursos de clientes
Total do Passivo

 ônjuge ou pessoa que viva em união de facto, pais, avós, filhos, netos
■C
e pessoas que coabitem com o mesmo;
 ntidades dominadas pelo membro do órgão de administração e/ou
■E
de fiscalização, e entidades nas quais estes detenham participação
qualificada;

(milhares de Kz)

Total do Activo

 ntidades nas quais algumas das pessoas enumeradas na alínea ante■E
rior detenham participação qualificada.

6.101.994

3.638.203

4.921.488

806.113

15.467.798

90.078.722

3.638.203

4.921.488

806.113

99.444.526

 essoal chave da gestão do ATLANTICO e seus familiares: directores
h) P
de primeira linha, seus cônjuges, descendentes ou ascendentes até ao
segundo grau na linha recta;
i) Entidade contratada pelo ATLANTICO para prestação de planos de benefícios pós-emprego para os Colaboradores do ATLANTICO.
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Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com
referência a 31 de Dezembro de 2019 apresentam-se de seguida:

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o justo valor dos activos e passivos financeiros para o Banco é apresentado
como segue:

Conselho de Administração:

(milhares de Kz)

António João Assis de Almeida
Miguel Maya Dias Pinheiro
Atanas Stefanov Bostandjiev
Daniel Gustavo Carvalho dos Santos
Augusto Costa Ramiro Baptista
Paulo Fernando Cartaxo Tomás
Ana Patrícia Pereira Gabriel Tavares
Éder Nuno Vicente Samuel de Sousa
João da Conceição Ribeiro Mendonça
Odyle Vieira Dias Cardoso
Diogo Baptista Russo Pereira da Cunha
Elpídio Ferreira Lourenço Neto
Hermenegilda de Fátima Agostinho Lopes Benge
José Miguel B. S. da Silva Pessanha
José Miguel Nunes Anacoreta Correia

Conselho Fiscal:
António Guilherme Rodrigues Frutuoso de Melo
Luís Carlos Costa Prazeres
José Pedro Porto Dordio
Nelson Luís Vieira Teixeira
Maria Cristina Santos Ferreira
O Banco, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, não possui empresas associadas e de controlo conjunto.
Todas as transacções efectuadas com partes relacionadas são realizadas
a preços normais de mercado, obedecendo ao princípio do justo valor.

Mensurados ao Justo Valor
Custo
Amortizado

Cotações
de mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros
observáveis no
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros não
observáveis no
mercado

(Nível 1)

(Nível 2)

(Nível 3)

Justo Valor

190.988.448

-

-

-

190.988.448

190.988.448

24.428.190

-

-

-

24.428.190

24.428.190

Activos financeiros
ao justo valor através
de resultados

-

-

10.166.355

59.259.009

69.425.364

69.425.364

Activos financeiros
pelo justo valor
através de outro
rendimento integral

-

-

33.832.775

345.683

34.178.458

34.178.458

529.302.406

-

-

-

529.302.406

532.604.339

442.701.013

-

-

-

442.701.013

441.712.983

17.012.282

-

-

-

17.012.282

17.012.282

1.204.432.339

-

43.999.130

59.604.692

176.493.638

-

-

-

176.493.638

176.493.638

207.095

207.095

207.095

31 de Dezembro
de 2019
Activo
Caixa e
disponibilidades
em bancos centrais
Disponibilidades
em outras instituições
de crédito

Activos financeiros
pelo custo amortizado
Títulos de dívida

Nota 34.
Justo valor de activos e passivos
financeiros

Total Valor
de Balanço

Crédito a clientes
Aplicações
em instituições
de crédito

O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que estas
se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o justo valor é estimado
através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos
de caixa. A geração de fluxos de caixa dos diferentes instrumentos é feita
com base nas respectivas características financeiras e as taxas de desconto
utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro de mercado, quer os
actuais níveis de risco do respectivo emitente.

Activos financeiros

Passivos financeiros
ao justo valor através
de resultados

-

-

-

Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que necessariamente incorporam algum
grau de subjectividade, e reflecte exclusivamente o valor atribuído aos
diferentes instrumentos financeiros.

Recursos de clientes
e outros empréstimos

1.234.985.588

-

-

Passivos financeiros

1.411.479.226

-

-

Recursos de bancos
centrais e de outras
instituições de crédito

1.308.036.161 1.310.350.064

- 1.234.985.588 1.234.985.588
207.095

1.411.686.321

1.411.686.321

