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Nota 8.
Activos financeiros pelo custo amortizado – Títulos de dívida

Os ganhos ou (perdas) de justo valor que seriam reconhecidos em Outro Rendimento Integral caso os activos financeiros
não tivessem sido reclassificados, no período entre a data de reclassificação e 31 de Dezembro de 2019 são como segue:

(milhares de Kz)

Esta rubrica, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:

31.12.2019

(milhares de Kz)

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
31.12.2019

31.12.2018

De emissores públicos

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

Obrigações indexadas à taxa de câmbio do dólar dos Estados Unidos

De emissores públicos

Obrigações em moeda estrangeira

Obrigações Indexadas à taxa de câmbio do dólar dos Estados Unidos
Obrigações em moeda estrangeira
Obrigações não reajustáveis

Perdas por imparidade
Total

279.117.189

190.561.375

236.409.487

69.056.073

22.054.224

16.029.971

537.580.900

275.647.419

(8.278.494)

(678.703)

529.302.406

274.968.716

De acordo com a política contabilística descrita na nota 2.5., os títulos de dívida mensurados ao custo amortizado apresentam imparidade decorrente da adopção da IFRS 9, de acordo com o modelo definido.
Todas as exposições relativas a títulos de dívida que estão nesta rubrica encontram-se em stage 1.

Em 31 de Dezembro de 2019, o Justo Valor dos títulos reclassificados é como segue:

(563.483)
(207.912)

Impacto fiscal

62.374

Total

(145.538)

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo como correcção aos valores dos investimentos ao custo amortizado foram os seguintes:

(milhares de Kz)
31.12.2019

31.12.2018

678.703

-

-

478.663

Dotações/(Reversões)

8.014.653

200.040

Diferenças de câmbio e outras

(414.862)

-

8.278.494

678.703

Saldo inicial

Saldo em 31 de Dezembro

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o escalonamento dos instrumentos detidos até à maturidade por prazos de vencimento é como segue:

(milhares de Kz)

(milhares de Kz)

Inferior a
três meses

Entre três
meses e
um ano

De um a
cinco anos

Mais de
cinco anos

Duração
indeterminada

Total

Obrigações de emissores públicos

27.660.108

88.201.058

358.677.914

63.041.820

-

537.580.900

Saldo em 31 de Dezembro de 2019

27.660.108

88.201.058

358.677.914

63.041.820

-

537.580.900

Obrigações de emissores públicos

14.579.248

22.851.970

193.744.246

44.471.955

-

275.647.419

Saldo em 31 de Dezembro de 2018

14.579.248

22.851.970

193.744.246

44.471.955

-

275.647.419

Justo valor 31.12.2019
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
Títulos de dívida

De emissores públicos

Obrigações em moeda estrangeira
Total

355.571

Impacto da transição para a IFRS 9

Em 1 de Outubro de 2019, o Banco efectuou a reconfiguração da sua carteira de títulos, em particular a alteração da
classificação de Obrigações do Tesouro em dólares dos Estados Unidos da América e de Obrigações Indexadas à taxa
de câmbio do dólar dos Estados Unidos, anteriormente alocados ao modelo de negócio de Hold to Collect and Sell,
para o modelo de negócio que prevê a detenção dos activos até à sua maturidade, Hold to Collect. O valor referente às
reclassificações respeita a 103.395.532 milhares de Kz e 37.330.023 Kz, respectivamente.

Obrigações indexadas à taxa de câmbio do dólar
dos Estados Unidos
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48.341.308
102.832.050
151.173.358

Investimentos detidos
até à maturidade

