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1. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

O ano de 2019 foi sem dúvida um ano marcado por enormes desafios e expectativas 

e em particular por tratar-se do primeiro ano de actividade completo da sociedade. 

 

Também foi um ano marcado por alterações regulamentares com impacto 

significativo na actividade da sociedade e também pela autorização concedida pelo 

Banco Nacional de Angola, a MULTICRÉDITO a proceder ao aumento do seu capital 

social, que se encontrava regulamentar e operacionalmente desajustado. 

 

Adicionalmente, observou-se uma forte depreciação do Kwanza, face ao Dólar 

Americano, o que, conjugado com os atrasos nos pagamentos do Estado às 

empresas, bem como o aumento do nível de desemprego, levou à perda do poder 

de compra dos diferentes agentes económicos, limitando, desta forma, quer a 

procura de bens e serviços, quer a capacidade, desses mesmos agentes, para 

responder aos seus compromissos financeiros junto do sector financeiro.  

 

Nesta conjuntura económica menos favorável e cada vez mais concorrencial, a 

actividade financeira em geral no País tem-se confrontado, nestes últimos anos, com 

vários desafios, nomeadamente o aumento generalizado do crédito vencido e a 

redução das margens financeiras, o aumento dos custos associados às crescentes 

exigências regulamentares e o aumento das necessidades de investimento em novas 

tecnologias para permitir a melhoria constante dos níveis de serviço prestados aos 

clientes.  

 

Neste contexto, o Conselho de Administração continuou a desenvolver a sua 

actividade com foco na garantia da qualidade dos serviços financeiros que a presta 

aos clientes, nomeadamente: Confiança, Agilidade, Proximidade, Simplicidade e 

Rigor no cumprimento das melhores práticas Internacionais de Compliance, 

Governação e Controlo Interno. 

 

O nosso modelo de negócio continua centrado no cliente, sendo este compromisso 

que motiva o Conselho de Administração a adoptar uma estratégia dinâmica e 
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modelo de negócio que acompanhe a evolução da Economia e do sistema financeiro 

nacional e internacional. 

 

Das actividades desenvolvidas e dos resultados alcançados pela MULTICRÉDITO 

durante o ano de 2019 são de destacar as seguintes: 

 

• Revisão da estrutura orgânica e redistribuição de pelouros; 

• Aprovação de um novo modelo de Governo, alterando assim o ciclo do crédito 

na instituição; 

• Participação na Feira tecnológica Angotic; 

• Aprovação do modelo de definição de taxas de juros com base no risco de 

cada operação;  

• A participação na Feira Cidade do Empreendedor, onde venceu o prémio da 

categoria de melhor expositor do sector financeiro; 

• Lançamento do Website institucional, dando mais visibilidade da marca da 

empresa;  

• Autorização do registo especial por parte do BNA relativo ao aumento de 

capital social que havia sido deliberado em Assembleia Geral em julho de 

2018; 

• Aos 6 de Julho de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral de Accionistas o 

aumento do capital social da MULTICRÉDITO de AOA 50.000 milhares 

passando a capital social a corresponder a AOA 200.000 milhares. 

 

Em 2020, o Conselho de Administração continuará a tomar as medidas necessárias 

para assegurar a rendibilidade e o crescimento sustentável da instituição, focando-

se no reforço das competências do Capital Humano e na dinamização da actividade 

comercial. 

 

O Conselho de Administração gostaria de dar uma palavra de apreço e de 

agradecimento aos nossos clientes pela confiança e bem como a todos os 

Colaboradores pelo seu profissionalismo e dedicação. 
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Aos Accionistas, os nossos agradecimentos por acreditarem neste projecto e pelo 

seu apoio constante. Reforçamos o nosso compromisso com os objectivos definidos 

no plano de negócio 2019-2023. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE 

2.1. Quem Somos 

 

A MULTICRÉDITO – Sociedade de Microcrédito, S.A é uma instituição financeira não 

bancária, com sede social em Luanda, Condomínio American Plaza, Torre Sul, Casa 

nº 109, Distrito Urbano e Município de Talatona, constituída ao abrigo da alínea f) do 

número 1 do artigo 7º, da Lei nº 12/15, de 17 de Junho, Lei de Base das Instituições 

Financeiras, tendo obtido a autorização do Banco Nacional de Angola, para o 

exercício da actividade de concessão de microcrédito. 

 

A sociedade foi formalmente constituída no dia 09 de Novembro de 2016, detendo 

neste momento um capital social de AOA 200.000.000,00 (duzentos milhões de 

Kwanzas), representadas por 20.000 (vinte mil) acções nominativas. 

 

2.2. Conceito de Negócio 

 

Trata-se de uma instituição financeira não bancária, cujo negócio principal consiste 

na concessão de produtos de microcrédito até ao montante máximo de AOA 

7.000.000,00 (sete milhões de Kwanzas) por cliente ou grupo solidário, de acordo 

com regulamentação em vigor em Angola. 

 

Complementamos a nossa actividade principal, com a prestação dos seguintes 

serviços: 

 

• Consultoria de gestão aos seus clientes; 

• Emissão de garantias e outras formas de compromissos. 
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Este é um negócio que acreditamos ser viável e com a capacidade de disponibilizar 

meios financeiros que ajudam a suprir as necessidades básicas da sociedade onde 

se insere, contribuindo para redução da pobreza, inclusão social, bem como gerar 

valor para os stake holders. 

    

2.3. Visão e Missão 

 

A visão da MULTICRÉDITO traduz o que a organização pretende ser no futuro, 

reflectindo a sua ambição enquanto entidade que contribui para o desenvolvimento 

do país e que actua segundo elevados padrões de qualidade e referência nacional. 

Desta forma, adoptamos a seguinte visão: 

 

• Ser uma sociedade de microcrédito de referência no país, contribuindo 

activamente para o desenvolvimento e fortalecimento da nossa 

economia. 

 

A missão da MULTICRÉDITO reflecte a sua razão de ser e a finalidade para qual toda 

a organização funciona. Assim sendo, adoptamos a seguinte missão: 

 

• Promover o acesso ao microcrédito às pessoas de baixa renda e 

microempreendedores, contribuindo para inclusão financeira e redução 

da pobreza. 

 

2.4. Valores e Princípios 
 

A concretização da visão e missão da MULTICRÉDITO, pressupõe o respeito por 

valores e princípios que identificam a nossa organização e definem de uma forma 

estável a maneira de actuar e de se relacionar com as partes interessadas.  

 

Desta forma a nossa organização, guia-se pelos seguintes valores e princípios: 
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• Orientação ao Cliente 

• Respeito; 

• Transparência; 

• Profissionalismo; 

• Confiança; 

• Trabalho em equipa. 

 

3. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Para o alcance da nossa visão e cumprimento da nossa missão foram definidos três 

eixos estratégicos, nomeadamente: 

 

3.1. Promover o Desenvolvimento do Microcrédito em Angola: 

 

• Ser proactivo no processo de desenvolvimento do mercado de 

microcrédito; 

• Facilitar o acesso ao microcrédito ao maior número de clientes. 

 

3.2. Garantir a Sustentabilidade do Modelo de Negócio da Sociedade: 

 

• Garantir o rigor na concessão de microcrédito; 

• Ser proactivo no acompanhamento da carteira de crédito; 

• Garantir o equilíbrio financeiro. 

 

3.3. Promover uma Organização de Excelência: 

 

• Promover a organização interna; 

• Valorizar e motivar o Capital Humano; 

• Garantir uma comunicação institucional eficaz; 

• Providenciar serviços de referência aos nossos clientes. 
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4. MODELO DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA 
 

A MULTICRÉDITO definiu um modelo de Governação Corporativa assente numa 

estrutura coerente de gestão de risco, com o objectivo de permitir a correcta 

implementação e monitorização do seu Sistema de Controlo Interno.  

 

Com a publicação dos Avisos n.º 01 e 02 de 2013, o BNA a veio estabelecer os pilares 

fundamentais da Governação Corporativa e Controlo Interno das instituições 

financeiras e não financeiras, definindo um conjunto de práticas no âmbito da 

estrutura de capital, estratégia, modelo de organização societária, transparência das 

estruturas orgânicas, políticas de gestão de risco, de remuneração e de conflito de 

interesses.  

 

Os princípios orientadores da política de Governação Corporativa da 

MULTICRÉDITO foram definidos nos termos da regulamentação emanada pelo BNA.  

 

A fim de assegurar a harmonização destes princípios orientadores, foram definidas 

responsabilidades hierárquicas e estabeleceram-se processos de monitorização, 

fiscalização e compliance, por forma a difundir a transparência e a responsabilização 

da gestão da sociedade de microcrédito.  

 

Enquanto órgão decisório máximo, o Conselho de Administração da sociedade de 

microcrédito procura equilibrar o seu papel de supervisão de risco e de orientação 

estratégica com a necessidade de garantir o cumprimento de requisitos 

regulamentares, privilegiando a clara divisão de responsabilidades. Com o objectivo 

de assegurar o controlo efectivo e a responsabilidade final em todas as decisões por 

parte do Conselho de Administração. 
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4.1. Estrutura Accionista 

 

A 31 de Dezembro o capital social totalizava AOA 200.000.000,00 (duzentos milhões 

de kwanzas), representados por 20.000 (vinte mil) acções nominativas, no valor de 

AOA 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada. 

 

A estrutura accionista da MULTICRÉDITO – Sociedade de Microcrédito, S.A é 

composta por entidades privadas particulares, conforme mapa que se segue: 

 

 
 

4.2. Órgãos Sociais 

 

Nos termos do Aviso n.º 1/2013 de 23 de Março do BNA, sobre Governação 

Corporativa, desde o início da sua actividade até a data, a MULTICRÉDITO tem vindo 

a adoptar um conjunto de medidas de forma a estar em conformidade, com os 

dispostos no supra-referido regulamento.  

 

Os órgãos sociais da sociedade de microcrédito são eleitos por um período de (4) 

quatro anos, podendo ser reeleitos para um limite máximo de (4) quatro mandatos. 

 

 

Nº de acções %

Adilson Gabriel Alves Catala 12 075            60,38%
Silvano Honório Campos de Araujo 3 000               15,00%
Paulina Nsando Pedro 1 500               7,50%
Felinto de Sousa Bravo Soares 900                  4,50%
Sérgio Carneiro de Vasconcelos Franco 750                  3,75%
Albino dos Prazeres Guenterra 500                  2,50%
Fernando Sebastião Manuel Luís 350                  1,75%
Haekel Alexexandre Guardado Duarte 325                  1,63%
Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 250                  1,25%
Matilde Manuel Adriano Paulo 200                  1,00%
Nataniel Festa Sapiri 150                  0,75%

20 000            100%
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4.1.1. Assembleia Geral  

 

A Assembleia Geral da sociedade representa o universo dos accionistas e suas 

deliberações são vinculativas para todos, ainda que ausentes ou dissidentes, e para 

os restantes órgãos sociais, quando tomadas nos termos da Lei e dos Estatutos da 

MULTICRÉDITO.  

 

As competências e regras de funcionamento encontram-se descritas no Pacto Social, 

das quais destacámos as seguintes:  

 

• Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de 

Administração e o Conselho Fiscal, bem como designar os respectivos 

presidentes;  

• Aprovar o relatório de gestão e as contas de cada exercício, bem como o 

parecer do Conselho Fiscal;  

• Deliberar sobre os aumentos de capital que forem propostos pelo Conselho 

de Administração.  

 

Composição da Mesa da Assembleia Geral: 

 

• Sérgio Carneiro de Vasconcelos Franco – Presidente 

• Fernando Sebastião Manuel Luís – Secretário 

 

4.1.2. Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é composto por 3 (três) ou mais membros, entre os 

quais 1 (um) Presidente, nos termos previstos nas disposições legais e estatutárias 

aplicáveis.  

 

As competências e regras de funcionamento encontram-se descritas no Pacto Social.  

 

Compete ao Conselho de Administração praticar todos os actos relativos ao seu 

objecto social que não caibam na competência dos demais órgãos sociais, bem 
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como estabelecer a orientação estratégica da sociedade em conformidade com as 

normas legais e estatutárias aplicáveis, cabendo lhe, neste âmbito, funções de gestão 

e de supervisão.  

 

Composição do Conselho de Administração: 

 

• Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo - Presidente 

• Haekel Alexandre Guardado Duarte - Administrador 

• Gerusa Stela Fernandes da Silva - Administrador 

 

4.1.3. Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal composto por um Fiscal Único eleito por deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

As competências e regras de funcionamento encontram-se descritas num 

regulamento próprio, das quais destacámos as seguintes:  

 

• Apreciar os relatórios anuais produzidos pelas áreas responsáveis pelas 

funções de Compliance, Gestão de Risco e Auditoria Interna;  

•  Analisar pelo menos trimestralmente o balancete e as demais demonstrações 

financeiras elaboradas pela Sociedade;  

• Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira.  

• Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respectiva mesa não o 

faça.  

 

O Órgão de fiscalização é eleito por um período de 4 anos, podendo ser reeleito. 

 

Composição do Conselho Fiscal: 

 

• Estevão Bandoa Estevão – Fiscal Único 
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5. PRINCIPAIS MARCOS HITÓRICOS 

 
• 23 de Abril de 2015 – Registo da denominação social; 

 

• 23 de Maio de 2015 – Solicitação ao Banco Nacional de Angola da 

autorização para constituição da sociedade; 

 

• 5 de Setembro de 2016 – Autorização do Banco Nacional de Angola 

para constituição da sociedade; 

 
• 9 de Novembro de 2016 – Escritura pública de constituição da 

sociedade; 

 
• 24 de Novembro de 2016 – Publicação em Diário da República; 

 
• 21 de Março de 2017. – Registo especial da sociedade; 

 
• 12 de Abril de 2018 – Inicio de actividade e abertura ao público; 

 
• 20 de Abril de 2018 – Desembolso da primeira operação de 

microcrédito; 

 
• 26 de Agosto de 2019 – é publicado pelo BNA a alteração do artigo Nº2 

e 6 do Aviso nº.8/12 cujo o montante não deve exceder AOA 

7.000.000,00 (sete milhões de kwanzas), o qual teve um grande impacto 

na nossa carteira de crédito, assim como, o dinamismo na massificação 

da nossa marca para alcance dos nossos objectivos de Marketing; 

 
• 28 de Setembro de 2019 – Premiação de melhor Stand do sector 

financeiro na Feira Cidade do Empreendedor 2019, promovido pelo 

Governo Provincial e Eventos Arena. 
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6. PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 
 

 
 

 

 

Absoluta Relativa

BALANÇO
Activo Total 249 895 124 877 125 018 50%
    Activo Líquido 238 833 124 010 114 823 48%
Disponibilidades em outras instituições de 
crédito

24 483 7 099 17 384    71%

Títulos E Valores Mobiliários 97 398 10 062      87 336    90%
Crédito Bruto 96 462 56 194      40 268    42%
   Crédito Vivo 79 033 51 687      27 346    35%
   Crédito e Juros Vencidos 17 429    4 507        12 922    74%
   Provisões Crédito Cobrança Duvidosa (11 062)   (867)          (10 195)   92%
Crédito Líquido 85 400    55 327      30 073    35%
Recursos Alheios 111 839 8 629        103 210 92%
Outras Obrigações 3 807 141 871 (664)        -17%
Fundos Próprios 123 187 -26 490 149 677 122%

Absoluta Relativa

RESULTADOS

Margem Financeira 46 224    14 113      32 111    69%
   Juros e rendimentos similares 53 109    14 650      38 459    72%
   Juros e encargos similares 6 885      (537)          7 422      108%
Margem Complementar 5 673      2 924        2 749      48%
Provisões (10 196)   (867)          (9 329)     91%
Produto Bancário 51 897    17 100      34 797    67%
Custo com Pessoal 36 089    23 006      13 083    36%
FST's 22 367    10 650      11 717    52%
Resultado Líquido (38 473)   (31 490)     (6 983)     18%

Absoluta Relativa

FINANCEIROS

Adequação de capital e liquidez
Fundos Próprios Regulamentares 98 226 -70 174 168 400 171,4%
Activos Ponderados pelo risco 96 885 64 574 32 311    33,3%
Rácio de Solvabilidade Regulamentar 101,4% -108,7% 210,1% 207,2%
Limite de Imobilizado -32,0% 73,2% -105,2% 328,5%

Rácios de controlo do Risco de crédito
Crédito Vencido 18,1% 8,0% 10,0% 55,6%
Crédito Vivo 81,9% 92,0% -10,0% -12,3%
Crédito Vencido/Crédito Bruto 18,1% 8,0% 10,0% 55,6%
Crédito Líquido/Activo Liquido 35,8% 44,6% -8,9% -24,8%
Provisões de Crédito/Crédito Bruto 11,5% -1,5% 9,9% 86,5%
Provisões de Crédito/Crédito Vencido 63,5% -19,2% 44,2% 69,7%

Provisões de Crédito/Crédito Vivo 14,0% -1,7% 12,3% 88,0%
Rácios de Rendibilidade

Rentabilidade do Activo (ROA) -29,9% -42,0% 12,1% -40,5%
Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) 31,2% -118,9% 150,1% 480,6%
Margem Financeira / Produto Bancário 89,1% 82,5% 6,5% 7,3%
Margem Complementar / Produto Bancário 10,9% 17,1% -6,2% -56,4%
Cost to Income 154,5% 279,1% -124,7% -80,7%

FUNCIONAMENTO

Número de Clientes 208       97           111           53%
Agências e Postos de Atendimento 1            1              -            0%
Nº Colaboradores 11         9              2                18%

20219/2018

20219/2018

20219/2018
201912

201912

201912INDICADORES 201812

INDICADORES 201812

INDICADORES 201812
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7. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

7.1. Economia Internacional 
 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), no seu relatório World Economic Outlook 

(WEO) de Abril de 2019, prevê que a taxa de crescimento mundial diminua de 3,60% 

em 2018 para 3,30% em 2019, antes de retornar para os 3,60% em 2020. As 

previsões para 2019 apontam para uma certa estagnação do crescimento económico 

durante o primeiro semestre, e sinais de fortalecimento durante o segundo semestre 

do ano, devido: i). Políticas fiscais e monetárias estimuladoras na China que deverão 

impulsionar o crescimento daquele país; ii). Aumento da confiança dos investidores 

nos mercados financeiros mundiais, estimulado pela recente melhoria das 

perspectivas quanto às negociações entre os Estados Unidos de América (EUA) e a 

China; iii). Melhoria das condições económicas na Zona Euro; iv). Fortalecimento 

gradual de economias emergentes, bastante abaladas no ano de 2018, 

nomeadamente a Turquia e a Argentina. No entanto o relatório alerta sobre a 

possibilidade dos estímulos fiscais que têm contribuído para o crescimento robusto 

nos EUA vir a perder força, de forma gradual, ao longo do ano 

 

EUA 

 

Nos EUA, a economia expandiu em 3,20% nos primeiros três meses do ano de 2019, 

ficando acima das expectativas que apontavam para um crescimento de 2,00% e da 

taxa de crescimento do último trimestre (2,20%), suportada pelo forte consumo 

interno, exportações líquidas positivas e pelos gastos do Governo. A taxa de inflação 

homóloga voltou a aumentar no mês de Março (1,50%), depois de ter atingido o 

valor mais baixo em dois anos no mês anterior, ficando assim abaixo das expectativas 

que apontavam para uma taxa de inflação de 1,80%. Esta aceleração mensal deveu-

se a um aumento mais rápido dos preços dos alimentos. 
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CHINA 

 

A economia chinesa manteve a taxa de crescimento de 6,40%, a mesma que no 

trimestre anterior e ligeiramente acima do esperado (6,3%), quando se acreditava 

que a disputa comercial com os EUA fosse afectar negativamente o desempenho 

desta economia. Este crescimento resultou de um aumento da produção industrial e 

de uma procura interna mais robusta, levando a crer que os estímulos adoptados 

pelo Governo chinês estão a surtir efeito. De realçar que nas negociações sobre as 

questões comerciais entre a China e os EUA, o Governo norte-americano decidiu 

suspender os novos aumentos nas tarifas de USD 200 mil milhões em produtos 

chineses que teriam início a 01 de Março de 2019. 

 

ZONA EURO 

 

Na Zona Euro, a taxa de crescimento da economia foi de 0,40%, uma aceleração face 

ao último trimestre de 2018 e situou-se acima das expectativas que apontavam para 

um crescimento de 0,30%. A economia espanhola foi a que mais contribuiu para este 

crescimento, resultado do aumento do investimento, seguida da economia francesa, 

que registou um aumento do consumo. 

 

ECONOMIAS EMERGENTES 

 

O grande destaque de 2019 serão novamente os países emergentes e as economias 

em desenvolvimento. Em seus ombros estará a grande missão de manter o 

crescimento econômico mundial no ano. Em um momento em que os rufares da 

desaceleração econômica e fim de um ciclo estão cada vez mais próximos, esses 

países continuarão por mais um ano a ser o motor da economia mundial e, se tudo 

se mantiver como previsto, vão aguentar melhor do que as economias avançadas, 

graças, entre outras coisas, à redução dos preços do petróleo. O preço do Brent caiu 

20% no ano. 
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ÁFRICA AUSTRAL 

 

Na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), no primeiro 

trimestre de 2019 situou-se, em média, em 7,93%, ligeiramente acima do intervalo 

de convergência da SADC (3% – 7%). Os países como Angola, Malawi, Zimbabwe e 

Zâmbia registaram taxas de inflação média homóloga acima da meta, 

nomeadamente 17,91%, 8,67%, 61,03% e 7,73%, respectivamente. Contudo, realça-

se que os mesmos, com excepção ao Zimbabwe, registaram diminuição da inflação. 

 

7.2. Economia Angolana 

 

De acordo com os novos dados do Indicador de Produção Industrial (IPI), divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no quarto trimestre de 2018, a produção 

industrial angolana deteriorou-se pelo terceiro ano consecutivo, com uma contracção 

homóloga de 7,30%, influenciada, essencialmente, pela diminuição da produção no 

sector das “indústrias extractivas” de petróleo, gás natural (9,30%). Destaca-se que 

os restantes sectores continuam a apresentar um crescimento positivo, embora mais 

baixo do que o trimestre anterior, com excepção da indústria transformadora. 

 

Quanto à actividade económica como um todo, os dados das Contas Nacionais (CN), 

publicados pelo INE, referentes ao quarto trimestre de 2018, demonstram que o PIB 

trimestral expandiu em 2,24%, após quatro trimestres consecutivos de contracção. 

Esta evolução registada, no trimestre em análise, reflecte um melhor desempenho 

de alguns sectores de actividade, destacando-se o sector de energia (26,02%), de 

comércio (15,97%), Construção (5,71%), e outros serviços (2,33%). 

 

MICROFINANÇAS 

 

As microfinanças são um segmento do sistema financeiro voltado para a prestação 

de serviços financeiros ajustados e sustentáveis para a população de baixo 

rendimento, com o objectivo de promover o desenvolvimento do sector 

microempresarial e combater a pobreza. Vários serviços financeiros são prestados 
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neste segmento, como o crédito produtivo e/ou para consumo, poupança, seguros 

de vida e de bens, dentre outros, associados a diferentes tipos de sociedades de 

microfinanças, como é o caso das microseguradoras, consultoras financeiras para 

microempresas, empresas com serviço de mobile banking orientada para a faixa 

populacional não bancarizada. 

 

O segmento do microcrédito em Angola tem registado um aumento no risco 

inerente a incumprimento, com uma média de 7,67% nos últimos quatro anos, 

quando comparado aos 2,53% de 2008 a 2014, demonstrando que o sector vem 

ressentindo os efeitos da crise económica atravessada pelo País, que parece ter 

agravado o nível de pobreza, levando os mais pobres ao incumprimento das suas 

obrigações. Contudo, comparando ao crédito tradicional, a taxa de incumprimento 

para o segmento de microcrédito, em torno de 12,63% no final de 2018, situa-se 

muito abaixo dos níveis do crédito tradicional malparado, observados actualmente 

em torno de 28,30%. 
 

 

8. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

8.1. Organograma 
 

O organograma da MULTICRÉDITO baseia-se numa estrutura funcional, que permite 

uma clara segregação de funções e responsabilidades entre as diversas direcções da 

sociedade. 
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8.2. Distribuição dos Pelouros 

 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo  

 

• Direcção de Recursos Humanos (DRH) 

• Direcção de Contabilidade e Finanças (DCF) 

• Direcção de Serviços Gerais (DSG) 

• Gabinete Jurídico e Contencioso (GJC) - (Terceirizado) 

• Gabinete de Compliance 

• Gabinete de Auditoria Interna 

ADMINISTRADOR 

Haekel Alexandre Guardado Duarte 

 

• Direcção Comercial (DCM) 

• Direcção de Tecnologias de Informação e Organização (DTI) 

• Direcção de Marketing e Comunicação (DMC) 

 

ADMINISTRADOR 

Gerusa Stela Fernandes da Silva 

 

• Direcção de Crédito e Risco (DCR) 

• Direcção de Operações (DOP) 

 

9. DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO 
 
Com base no relatório sobre a carteira de crédito, a Direcção Comercial no ano de 

2019 teve um crescimento global de 78,4% em relação ao ano transacto. Facto este 

deve-se ao aumento do montante e prazo de concepção de créditos. O Plano de 

Marketing foi crucial para expansão da marca que por consequência atingiu uma 

maior visibilidade e absorção de novos clientes.  



                                                                        
                                            

19 

Relatório & Contas 2019 

 

No âmbito do desenvolvimento do negócio em 2019 foi aprovado em Conselho de 

Administração um novo Modelo de Governação, alterando assim o Ciclo de crédito, 

com objectivo de dinamizar e encurtar o tempo de resposta e concepção de crédito. 

 

Foi também aprovado em Conselho de Administração, as taxas que variam de 70% 

a 90% a.a com o objectivo de diferenciar os produtos e mitigação do risco de crédito 

de cada operação. 

Com a reestruturação do organograma e inserção de novos pelouros, o negócio 

como tal tornou-se mais consistente devido a uma segunda camada de análise e 

parecer dos processos de crédito, dando assim mais qualidade na informação 

objecto de decisão. 

 

O quadro abaixo representa a evolução da carteira de crédito: 
 

 
 

Sobre o crescimento do número de clientes verificou-se um crescimento na ordem 

dos 114% durante o período exposto. 

 

 

 
 
 

2018 2019 Valor %

Volume de Crédito concedido 86.841          174.857      88.016                   201%
Capital Recebido 33.056          133.604      100.548                404%
Juros Recebidos 11.984          42.013        30.029                   351%
Juros de Mora 257                2.977          2.720                     1158%
Crédito Vencido 4.507            17.429        12.922                   387%

Variação
Descrição

Período em analise

Ano Carteira de Clientes
2018 97                                   
2019 208                                 
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10. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Para o ano de 2019, o total de colaboradores situou-se em 11 (onze), mais 2 (dois) 

do que em 2018. Esta variação decorre de uma restruturação funcional do modelo 

organizativo e a necessidade de adequação do número de colaboradores ao 

crescimento da catividade. 

A composição dos recursos humanos da sociedade apresentou a evolução e 

distribuição por género indicada no gráfico:  
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No domínio da formação a sociedade manteve a sua aposta na qualificação dos 
quadros, tendo sido realizadas formações internas e externas, sendo que a estrutura 
de qualificações ficou conforme gráfico abaixo.  

 

 

No ano de 2020, os colaboradores participarão nas seguintes acções de formação: 

 
• Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 

(AML/CFT); 

• Compliance Officer e Compliance Corporativo; 

• Informática; 

• Excel básico; 

• Excel avançado; 

• Análise de risco e crédito; 

• Gestão e recuperação de crédito; 

• Contabilidade Informatizada. 
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11. ANÁLISE FINANCEIRA 
 

BALANÇO 

 
 

O Activo total variou 48%, evidenciando um crescimento no valor de AOA 114.823 

milhares entre Dezembro de 2018 e o mesmo mês de 2019. Este crescimento foi 

essencialmente potenciado pelo aumento das rubricas de Títulos e Valores 

Mobiliários e Créditos, que se situaram em AOA 97.398 milhares e 96.462 milhares, 

correspondentes a 40,78% e 40,39% respectivamente.  

 

Relativamente ao Passivo, o crescimento foi maioritariamente explicado pelo o 

aumento da rubrica de Outras Captações, que se situo em AOA 111.839 milhares 

como consequência da necessidade de captação de fundos para a concessão de 

microcréditos. Por outro lado, registou-se a redução de AOA 138.064 milhares na 

ACTIVO
201912 201812

Varições em 
Valor

Varições em 
%

Disponibilidades 24 483 7 099 17 384 71%
Títulos E Valores Mobiliários 97 398 10 062 87 336 90%
  Mantidos Até o Vencimento 97 398 10 062 87 336 90%
Créditos 85 400 55 327 30 073 35%
  Créditos 96 462 56 194 40 268 42%
 (-) Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa -11 062 -867 -10 195 92%
Outros Valores 101 179 -78 -77%
Imobilizações 31 451 51 343 -19 892 -63%
  Imobilizações Corpóreas 6 490 7 659 -1 169 -18%
  Imobilizações Incorpóreas 24 961 43 684 -18 723 -75%
Total do Activo 238 833 124 010 114 823 48%

PASSIVO 201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Outras Captações 111 839 8 629 103 210 92%
Outras Obrigações 3 807 141 871 -138 064 -3627%
Total do Passivo 115 646 150 500 -34 854 -30%

Capital Social 200 000 5 000 195 000 98%
(-) Capital a Realizar -6 850 -         -6 850 100%
Resultados Transitados -31 490 -         -31 490 100%
Resultados Exercício -38 473 -31 490 -6 983 18%
Total de Capital Próprio 123 187 -26 490 149 677 122%

Milhares de Kwanzas
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rubrica Outras Obrigações, como consequência da obtenção por parte do BNA da 

autorização para o aumento do capital social. 

 

A realização do aumento do capital social permitiu fortalecer os Fundos Próprios da 

sociedade, passando de uma situação negativa de AOA -26.490 milhares em 2018 

para AOA 123.187 milhares em 2019. 

 

A evolução positiva da estrutura do Balanço da MULTICRÉDITO evidencia os 

esforços dos accionistas na capitalização da sociedade e do Conselho de 

Administração na gestão adequada do mesmo. 

 

CARTEIRA DE TÍTULOS 

 
 

Durante o ano de 2019 a MULTICRÉDITO investiu na compra de Bilhetes de Tesouro 

no montante AOA 89.998 milhares, representando 40,78% do Activo Líquido. Este 

investimento, permitiu diversificar o risco dos activos e consequentemente as fontes 

de rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Milhares de Kwanzas
2019

Obrigações e outros titulos de renditento fixo
Capital Aplicado - Bilhete de Tesouro 89 998                            
Proveitos a Receber - Bilhetes de Tesouro 7 400                              
De outros emissores -                                       

97 398                            
Imparidade -                                       

97 398                            
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CRÉDITO A CLIENTES 

 
 

A estrutura da carteira de crédito da MULTICRÉDITO é maioritariamente composta 

por empréstimos a particulares, representando um peso de 54,16%.  

 

Nos últimos doze meses o crédito vencido cresceu em AOA 12.922 milhares, 

situando-se em 2019 em AOA 17.429 milhares, que correspondem a 18,07%, facto 

que contribui para o aumento das provisões em 92%, situando-se em 2019 em AOA 

11.062 milhares, montante que permite cobertura do crédito vencido em 63,47% e 

do crédito bruto em 11,47%. 

 

Os indicadores acima demostram que apesar do crescimento do crédito vencido, a 

carteira de crédito da sociedade é bastante robusta, na medida em que o nível de 

provisionamento é solido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Crédito interno  particular 46 232,00          28 362,00   17 870,00     39%
Crédito interno  empresas 30 388,00          20 916,00   9 472,00        31%
Crédito vencidos 17 429,00          4 507,00     12 922,00     74%
Proveitos a receber particular 1 474,00            1 201,00     273,00           19%
Proveitos a receber empresa 939,00                1 208,00     269,00 -          (29%)
Provisões de crédito 11 062,00 -         867,00 -       10 195,00 -    92%

-                   
Crédito bruto 96 462,00          56 194,00   40 268,00     42%
Provisões 11 062,00 -         867,00 -       10 195,00 -    92%
Crédito Liquido 85 400                   55 327           30 073              35%

Milhares de Kwanzas
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CAPTAÇÕES DE LIQUIDEZ 

 
 

A rubrica “Captações de Liquidez” ascendeu a AOA 111.839 milhares no final do 

ano de 2019. O aumento deveu-se essencialmente a contratação de quatro 

empréstimos no valor total de AOA 107.000 milhares para fazer face a estratégia de 

crescimento da sociedade. 

 

CAPITAIS PRÓPRIOS 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2019, os capitais próprios da sociedade totalizavam cerca 

de AOA 123.187 milhares como resultado do aumento de capital aprovado pelos 

accionistas nos anteriores (AOA 150.000 milhares) e ano em análise (AOA 50 

milhares), este último aguardando ainda autorização da a entidade reguladora, o 

BNA. 

 

 

 

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Captações de Liquidez -                     
Captações de Liquidez de Outras Entidades 107 000        8 000      99 000          93%
Emprestimo Accionista -                      -               -                     
Depósitos de outras instituições de crédito no estrangeiro -                      -               -                     

Custos a Pagar a Outras Entidades 4 839             629         4 210            87%
Custos a Pagar a Accionistas -               -                     

Total 111 839     8 629   103 210     92%

Milhares de Kwanzas

201912 201812

Capital Social 200 000       5 000     
Aumento de Capital -                 -          
(-) Capital a Realizar 6 850 -           -          
Resultados Potenciais -                 -          
Resultados Transitados 31 490 -        -          
Resultado Líquido do Exercício / Período 38 473 -        31 490 -  

123 187    26 490 -  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 
 

O resultado líquido negativo registado no final de 2019 foi influenciado pelo 

aumento dos Resultados de Intermediação Financeira, que ascenderam a AOA 

40.835 milhares, tendo a Margem Financeira alcançado o montante AOA 46.224 

milhares. Este montante é essencialmente resultante dos juros de crédito. 

 

MARGEM FINANCEIRA 

 
 

Notas 201912 201812 Varições em 
Valor

Varições em 
%

Proveitos de instrumentos financeiros activos 53 109        14 713    38 396        72%
        Proveitos de Créditos 13 45 487        14 650    30 837        68%
        Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 13 7 622           63            7 559          99%
(-) Custos de instrumentos financeiros passivos 6 885 -          537 -         6 348 -         92%
       Custos de Outras Captações 13 6 885 -          537 -         6 348 -         92%
Margem Financeira 46 224        14 176    32 048        69%

Resultado de prestação de serviços financeiros 14 5 673           2 924      4 850          85%
(-) Provisões para crédito de liquidação duvidosa 15 10 196 -       867 -         9 329 -         91%

Resultado de Intermediação Financeira 41 701        16 233    27 569        66%

(-) Custos com pessoal 16 36 582 -       23 124 -   13 458 -       37%
(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 17 22 367 -       10 650 -   11 717 -       52%
(-) Depreciações e amortizações do exercício 9 21 218 -       13 960 -   17 475 -       82%
(-) Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 19 14 -               -            14 -               100%
Outros proveitos e custos operacionais 18 7                   11            4 -                 -57%
Resultado Operacional 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%

Resultados antes de impostos e outros encargos 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%
Resultado líquido individual do exercício 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%

Milhares de Kwanzas

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições 

em %

Juros e proveitos equiparados
Juros de crédito 45 487             14 650        30 837         68%
Juros de títulos de negociação -                     -                -                 
Juros de activos financeiros detidos até à maturidade -                     -                -                 
Bilhetes do Tesouro 7 622               63                63 -                99%

53 109             14 713        38 396         72%

-                 
Juros e custos equiparados -                 
Juros de Outras Captações 6 885 -              537 -             6 348 -          92%

6 885 -              537 -             6 348 -          92%

Margem Financeira 46 224             14 176        32 048         69%

Milhares de Kwanzas
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Embora se tenha verificado uma diversificação das fontes de receitas, com particular 

destaque para os investimentos em Bilhetes de Tesouro, foram os juros da carteira 

de microcrédito que impulsionaram o crescimento da margem financeira, 

contribuindo com 85,65% dos proveitos. 

 

MARGEM COMPLEMENTAR 

 
 

No exercício de 2019, a Margem Complementar atingiu cerca de AOA 5.673 

milhares, sendo que esta contou com o contributo dos rendimentos de serviços e 

comissões, 100% do total deste montante refere-se a comissões recebidas por 

desembolso de microcrédito. 

 

CUSTOS DE ESTRUTURA 

 
 

O crescimento do negócio da MULTICRÉDITO no ano de 2019 traduziu-se 

igualmente no aumento dos custos de estrutura. Desta forma, no ano corrente os 

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Serviços e comissões recebidas
Por serviços Administrativos prestados 5 938               -         -               100%

5 938               -         -               100%

Serviços e comissões pagas -               
Por serviços bancários prestados por terceiros 265 -                  -         265 -            100%

265 -                  -         265 -            100%
5 673               -         5 673          100%

Milhares de Kwanzas

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Custos de Estrutura
(-) Custos com pessoal 36 582             23 124    13 458          37%
(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 22 367             10 650    11 717          52%
(-) Depreciações e amortizações do exercício 21 218             13 960    7 258             34%

80 167             47 734    32 433          40%

Milhares de Kwanzas
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custos de estrutura ascenderam a AOA 80.167 milhares, sendo que os custos com o 

pessoal têm um peso de 45,63%. 

 

Os fornecimentos e serviços de terceiros fixaram-se em AOA 22.367 milhares no ano 

de 2019. De referir que os custos com alugueres e consultoria representam 

aproximadamente 75% do montante total de fornecimentos e serviços de terceiros. 

 

A estrutura de custos, ainda tem um forte peso dos custos de organização 

capitalizados e que estão a ser amortizados em 3 (três) anos. 

 

 
 

201912 201812

Cost-To Income 154% 588%
Custos de Estrutura 80 167             13 576    
Produto Bancário 51 897             2 310      

Milhares de Kwanzas
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12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  

Em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 2018. 

 

 
 

 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo  Haekel Alexandre Guardado Duarte 

(Presidente do Conselho de Administração)                       (Administrador) 

  

 

_____________________________________       ______________________________ 

  

ACTIVO
Notas 201912 201812

Varições em 
Valor

Varições em 
%

Disponibilidades 4         24 483 7 099 17 384 71%
Títulos E Valores Mobiliários 97 398 10 062 87 336 90%
  Mantidos Até o Vencimento 5         97 398 10 062 87 336 90%
Créditos 85 400 55 327 30 073 35%
  Créditos 6         96 462 56 194 40 268 42%
 (-) Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa -11 062 -867 -10 195 92%
Outros Valores 7         101 179 -78 -77%
Imobilizações 31 451 51 343 -19 892 -63%
  Imobilizações Corpóreas 8         6 490 7 659 -1 169 -18%
  Imobilizações Incorpóreas 9         24 961 43 684 -18 723 -75%
Total do Activo 238 833 124 010 114 823 48%

PASSIVO Notas 201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Outras Captações 10       111 839 8 629 103 210 92%
Outras Obrigações 11       3 807 141 871 -138 064 -3627%
Total do Passivo 115 646 150 500 -34 854 -30%

Capital Social 12       200 000 5 000 195 000 98%
(-) Capital a Realizar -6 850 -         -6 850 100%
Resultados Transitados -31 490 -         -31 490 100%
Resultados Exercício -38 473 -31 490 -6 983 18%
Total de Capital Próprio 123 187 -26 490 149 677 122%

Milhares de Kwanzas
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  

Em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 2018. 

 

 
 

 

 

 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo    Haekel Alexandre Guardado Duarte 

(Presidente do Conselho de Administração)                     (Administrador) 

  

 

_____________________________________       __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 201912 201812 Varições em 
Valor

Varições em 
%

Proveitos de instrumentos financeiros activos 53 109        14 713    38 396        72%
        Proveitos de Créditos 13 45 487        14 650    30 837        68%
        Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 13 7 622           63            7 559          99%
(-) Custos de instrumentos financeiros passivos 6 885 -          537 -         6 348 -         92%
       Custos de Outras Captações 13 6 885 -          537 -         6 348 -         92%
Margem Financeira 46 224        14 176    32 048        69%

Resultado de prestação de serviços financeiros 14 5 673           2 924      4 850          85%
(-) Provisões para crédito de liquidação duvidosa 15 10 196 -       867 -         9 329 -         91%

Resultado de Intermediação Financeira 41 701        16 233    27 569        66%

(-) Custos com pessoal 16 36 582 -       23 124 -   13 458 -       37%
(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 17 22 367 -       10 650 -   11 717 -       52%
(-) Depreciações e amortizações do exercício 9 21 218 -       13 960 -   17 475 -       82%
(-) Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 19 14 -               -            14 -               100%
Outros proveitos e custos operacionais 18 7                   11            4 -                 -57%
Resultado Operacional 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%

Resultados antes de impostos e outros encargos 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%
Resultado líquido individual do exercício 38 473 -       31 490 -   15 099 -       39%

Milhares de Kwanzas
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MUTAÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS 
Em 31 de Dezembro de 2019. 

 

 
 

 

 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo    Haekel Alexandre Guardado Duarte 

(Presidente do Conselho de Administração)                         (Administrador) 

  

 

_____________________________________       __________________________________ 

 

  

 

CAPITAL SOCIAL TOTAIS 

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 5 000                        5 000           

Recebimentos por Aumentos de Capital 
Constituições de Reservas                                  -                     - 
Resultado do periódo                                  -                     - 

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 5 000                        5 000           

Recebimentos por Aumentos de Capital                                  -                     - 
Constituições de Reservas                                  -                     - 
Resultado do Periódo                                  -                     - 

Saldos em 31 de Julho de 2018 5 000                        5 000           

Recebimentos por Aumentos de Capital                     195 000        195 000 
Constituições de Reservas                                  -                     - 
Resultado do Periódo                                  -                     - 

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 200 000                    200 000       

Milhares de Kwanzas
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
Em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 2018. 

 

 
 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo    Haekel Alexandre Guardado Duarte 

(Presidente do Conselho de Administração)                      (Administrador) 

 

 

_____________________________________       __________________________________ 

  

 

201912 201812

I Fluxo de Caixa da Margem Financeira (II+III) 43 296        12 241     
II Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos (1+2+3+4) 43 296        12 241     
1      Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez -               -            
2      Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 222             -            
3      Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados -               -            
4      Recebimentos de Proveitos de Créditos 43 074        12 241     
VI Fluxo de Caixa dos Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 5 673          2 924       
VII Fluxo de Caixa dos Resultados de Planos de Seguros, Capitalização e Saúde Complementar -               -            
VIII FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII) 48 969        15 165     
IX FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS -               -            
10   (-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização 58 949 -       33 601 -    
11   (-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado -               -            
12   Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos -               -            
13   Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações 138 344 -    96 541     
14   Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras -               -            
15   Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais 7                  11             
X RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (10+11+12+13+14+15) 197 286 -    62 951     
XI FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X) 148 317 -    78 116     
16   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez -               -            
17   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos 89 998 -       9 999 -      
18   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados -               -            
19   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Operações Cambiais -               -            
20   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos 44 955 -       53 786 -    
XII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (16+17+18+19+20) 134 953 -    63 785 -    
XIII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES -               -            
21   Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações 1 346 -         16 115 -    
22   Fluxo de Caixa dos Resultados na Alienação de Imobilizações -               -            
23   Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas Não-Operacionais -               -            

XIV FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23) 1 346 -         16 115 -    
XV FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV) 136 299 -    79 900 -    
24   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos -               -            
25   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez 107 000     8 000       
26   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários -               -            
27   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados -               -            
28   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais -               -            
29   Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações

XVI FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (24+25+26+27+28+29) 107 000     8 000       
XVII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS

30   Recebimentos por Aumentos de Capital 195 000     -            
XVIII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS (30+31+32+33+34) 195 000     -            
XIX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES -               -            
XX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX) 302 000     8 000       

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 7 099          883          
SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO 24 483        7 099       
VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX) 17 384        6 216       
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13. NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 2018 

 

Os montantes estão apresentados em milhares de Kwanzas Angolanos – mAOA, 

excepto quando expressamente indicado, conforme disposto no Aviso nº15/2007, 

de 12 de Setembro). 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A MULTICRÉDITO – Sociedade de Microcrédito, S.A., doravante igualmente 

designado por “MULTICRÉDITO”, com sede em Luanda, é uma sociedade de 

capitais privados constituída em 09 de Novembro de 2016, tendo como objecto 

social a concessão de microcrédito, nos termos e dentro dos limites da lei Angolana.  

 

2. COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

As demonstrações financeiras anuais aqui apresentadas foram publicadas de forma a 

poderem ser comparadas com as do período anterior. As Demonstrações Financeiras 

da MULTICRÉDITO agora apresentadas, foram preparadas de acordo com o Plano 

Contabilístico das Instituições Financeiras (CONTIF).  

 

3. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS 

CONTABILÍSTICAS 

 

3.1. BASES DE APRESENTAÇÃO 

 

As demonstrações financeiras apresentadas neste relatório foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações, com base nos livros e registos mantidos 

pela sociedade de microcrédito, e de acordo com os princípios contabilísticos 

estabelecidos no CONTIF, conforme definido no Instrutivo nº 09/07 de 19 de 

Setembro, do Banco Nacional de Angola (adiante igualmente designado por 
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“BNA”), o qual passou a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2010 e na Directiva N.º 

04/DSI/2011, que estabelece a obrigatoriedade de adopção das normas 

internacionais de contabilidade IAS/IFRS em todas as matérias relacionadas com 

procedimentos e critérios contabilísticos que não se encontrem estabelecidos no 

CONTIF. 

 

As demonstrações financeiras da sociedade de microcrédito em 31 de Dezembro de 

2019 encontram-se expressas em milhares de Kwanzas Angolanos (AOA), conforme 

Aviso nº 15/2007, art. 5º do BNA, encontrando-se todos os activos e passivos 

denominados em moeda estrangeira convertidos ao câmbio médio indicativo 

publicado pelo BNA na data do balanço. 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, os câmbios face ao AOA das divisas a que A 

Multicrédito se encontra mais exposto são os seguintes: 

 

 2019 2018 

USD 510,381 308,607 

EUR 572,290 353,015 

 

As demonstrações financeiras da sociedade de microcrédito relativas ao exercício 

findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração e estão pendentes de aprovação pela Assembleia Geral. No entanto, 

o Conselho de Administração da sociedade de microcrédito admite que venham a 

ser aprovadas sem alterações significativas. 

 

De seguida são apresentadas as principais políticas contabilísticas que serviram de 

base à preparação das demonstrações financeiras: 
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3.2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

3.2.1. ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

A MULTICRÉDITO reconhece os proveitos e os custos quando obtidos ou incorridos, 

independentemente do seu recebimento ou pagamento, sendo incluídos nas 

demonstrações financeiras dos períodos a que se referirem.  

Os proveitos são considerados realizados quando: a) nas transacções com terceiros, 

o pagamento for efectuado ou assumido firme compromisso de efectiva-lo; b) na 

extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o 

desaparecimento simultâneo de um activo de valor igual ou maior; c) na geração 

natural de novos activos, independentemente da intervenção de terceiros; ou d) no 

recebimento efectivo de doações e subvenções. 

Os custos, por sua vez, são considerados incorridos quando: a) deixar de existir o 

correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade para um terceiro; 

b) pela diminuição ou extinção do valor económico de um activo; ou c) pelo 

surgimento de um passivo, sem o correspondente activo. 

3.2.2. TRANSACÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA 

As operações de compra e venda de moeda estrangeira, quando liquidadas na data 

da sua contratação, são registadas nas contas patrimoniais da MULTICRÉDITO. Caso 

a liquidação seja posterior à data de contratação, as mesmas são adicionalmente 

registadas em contas extrapatrimoniais. 

As operações em moeda estrangeira são registadas nas respectivas moedas, de 

acordo com os princípios do sistema “multicurrency”, com base na taxa de câmbio 

de referência do dia da operação, divulgada pelo BNA. Os proveitos e os custos não 

realizados, decorrentes de operações activas e passivas indexadas à variação 

cambial, são registados nas contas representativas do proveito ou custo da aplicação 

ou captação efectuada.      

As variações e diferenças de taxas relativas à compra e venda de moedas 

estrangeiras a liquidar, ocorridas entre a data de contratação e de liquidação do 
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contrato de câmbio, são contabilizadas na conta Resultados de Operações Cambiais, 

por contrapartida da conta patrimonial de Proveitos por Compra e Venda de Moedas 

Estrangeiras a Receber ou Custos por Compra e Venda de Moedas Estrangeiras a 

Pagar, conforme seja aplicável. 

Posição cambial à vista 

 

A posição cambial à vista em cada moeda é dada pelo saldo líquido dos activos e 

passivos dessa moeda, assim como das operações à vista a aguardar liquidação e 

das operações a prazo com vencimento nos dois dias úteis subsequentes. A posição 

cambial à vista é reavaliada diariamente com base na taxa de câmbio indicativa 

publicada pelo BNA nessa data, dando origem à movimentação da conta de posição 

cambial (moeda nacional), por contrapartida de resultados. 

Posição cambial a prazo 

 

A posição cambial a prazo em cada moeda corresponde ao saldo líquido das 

operações a prazo a aguardar liquidação, com exclusão das que se vençam dentro 

dos dois dias úteis subsequentes. Todos os contratos relativos a estas operações 

(forwards de moeda) são reavaliados às taxas de câmbio a prazo do mercado ou, na 

ausência destas, através do seu cálculo com base nas taxas de juro aplicáveis ao 

prazo residual de cada operação. A diferença entre os contravalores em Kwanzas às 

taxas de reavaliação a prazo aplicadas, e os contravalores às taxas contratadas, que 

representam o custo ou proveito ou o custo de reavaliação da posição cambial a 

prazo, é registada nas rubricas de “Operações cambiais” do activo ou do passivo, 

por contrapartida de resultados. 

 

3.2.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Os títulos e valores mobiliários adquiridos pela sociedade de microcrédito são 

registados pelo valor efectivamente pago e atendendo às suas características e 

intenção aquando da aquisição, classificados nas seguintes categorias: 

a) Títulos para negociação; 
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b) Títulos disponíveis para venda; 

c) Títulos mantidos até o vencimento. 

Na categoria títulos para negociação são registados aqueles adquiridos com o 

propósito de serem activa e frequentemente negociados. 

Na categoria títulos disponíveis para venda são registados aqueles com o propósito 

de serem eventualmente negociados e, por consequência, não se enquadram nas 

demais categorias. 

 

Na categoria títulos mantidos até o vencimento são registados os títulos e valores 

mobiliários para os quais haja intenção e capacidade financeira da sociedade de 

microcrédito para mantê-los em carteira até ao vencimento. Essa capacidade 

financeira é comprovada com base em projecção de fluxo de caixa, não 

considerando a possibilidade de venda dos títulos antes do vencimento. 

Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários, relativos a juros 

auferidos pela fluência do prazo até ao vencimento ou dividendos declarados, são 

considerados directamente no resultado do período, independentemente da 

categoria em que tenham sido classificados. 

Os rendimentos relativos às acções adquiridas há menos de seis meses são 

reconhecidos em contrapartida da conta que regista o correspondente custo de 

aquisição. 

Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de títulos para 

negociação e disponíveis para venda são registados, no momento inicial, ao custo 

de aquisição, sendo posteriormente, ajustados pelo valor de mercado, 

considerando-se a valorização ou a desvalorização em contrapartida: 

a) da conta de proveitos ou custos, no resultado do período, quando referente 

aos títulos classificados na categoria títulos para negociação; 

b) da conta de fundos próprios, quando referente aos títulos classificados na 

categoria títulos disponíveis para venda, pelo valor líquido dos efeitos 

tributários, devendo ser transferidos para o resultado do período somente 

aquando da venda definitiva. 
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Para fins do ajuste do valor de mercado dos títulos, a metodologia do seu 

apuramento segue o modelo interno de valorização baseado em técnicas de 

desconto de fluxos de caixa. 

A metodologia de apuramento do valor de mercado (justo valor) dos títulos utilizada 

pela sociedade de microcrédito é estabelecida com base em critérios consistentes e 

passíveis de verificação que levam em consideração as taxas praticadas na sala de 

mercados, podendo utilizar os seguintes parâmetros: 

a) Valor líquido provável de realização obtido para a carteira de títulos de muito 

curto prazo, assumindo-se que esse valor será muito próximo ou idêntico ao 

par; 

b) Projecção dos cash flows restantes títulos tendo em consideração o payout 

específico de cada título, descontando esses cash flows a uma taxa de juro de 

mercado adicionado de um spread de risco de crédito obtido por comparação 

com emissões semelhantes em prazo, moeda, emitente e tipologia, 

adoptando uma perspectiva conservadora da sociedade de microcrédito. 

O justo valor dos títulos em Kwanzas, Dólares e indexados ao Dólar correspondem 

ao seu valor de mercado, estimado através de modelos internos baseados em 

técnicas de desconto de fluxos de caixa (“discounted cash flows”). 

As perdas de carácter permanente em títulos e valores mobiliários são reconhecidas 

imediatamente no resultado do período, observado que o valor ajustado decorrente 

do reconhecimento das referidas perdas passa a constituir a nova base de valor para 

efeito de apropriação de rendimentos. Essas perdas não são revertidas em exercícios 

posteriores. 

Os Títulos do Banco Central e os Bilhetes do Tesouro são emitidos a desconto e 

registados pelo seu valor de reembolso (valor nominal). A diferença entre este e o 

custo de aquisição é reflectida linearmente ao longo do período compreendido entre 

a data de compra e a data de vencimento dos títulos. 
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As Obrigações do Tesouro adquiridas a desconto são registadas pelo valor de 

reembolso (valor nominal), sendo a diferença para o custo de aquisição reconhecida 

contabilisticamente como proveito a diferir entre a data de aquisição e a data de 

vencimento dos títulos. 

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional, indexadas à taxa de câmbio 

do Dólar dos Estados Unidos e, consequentemente, estão sujeitas a actualização 

cambial. Deste modo, o resultado da actualização cambial do valor nominal do título, 

do desconto e do juro corrido, é reflectido na demonstração dos resultados do 

exercício em que ocorre. 

 

3.2.4. CRÉDITOS 

 

Classificação dos créditos 

 

Os créditos concedidos a clientes são activos financeiros inicialmente registados 

pelos valores contratados, quando originados pela sociedade de microcrédito, ou 

pelos valores pagos, quando adquiridos a outras entidades. A componente de juros 

é objecto de relevação contabilística autónoma nas respectivas contas de balanço, 

sendo os respectivos proveitos periodificados em resultados ao longo da vida das 

operações de crédito, independentemente do momento em que são cobrados ou 

pagos.  

 

Os créditos são subsequentemente registados pelo seu valor inicial, líquido das 

amortizações e provisões para créditos de liquidação duvidosa. 

As responsabilidades relativas a garantias e avales prestados e créditos 

documentários são registadas em rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, 

sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos registados em rubricas de 

resultados ao longo da vida das operações. 

Desde a entrada em vigor do Aviso nº 4/2011, de 8 de Junho, do BNA, 

posteriormente revogado pelo Aviso nº 3/2012, de 28 de Março, do BNA, que as 

operações de crédito, por desembolso, são concedidas em moeda nacional para 
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todas as entidades, com excepção do Estado e empresas com comprovadas receitas 

e recebimentos em moeda estrangeira, para as seguintes finalidades: 

• Assistência financeira de liquidez, incluindo, entre outras, as contas 

correntes caucionadas; 

• Financiamento automóvel; 

• Empréstimo ao consumo; 

• Microcrédito; 

• Adiantamento a depositantes ou descobertos; 

• Outras modalidades de crédito financeiro com natureza de curto prazo 

(inferior a um ano). 

 

As operações de crédito concedido a clientes, as garantias e avales prestados e os 

créditos documentários, são classificadas em função do seu risco e submetidas à 

constituição de provisões, de acordo com o Aviso nº 3/2012, de 28 de Março, do 

BNA, que veio revogar o Aviso nº 4/2011, de 8 de Junho, do BNA, sobre a 

metodologia e classificação do crédito concedido a clientes e a determinação das 

respectivas provisões. 

Nos termos do Aviso nº 3/2012, de 28 de Março, do BNA, a sociedade de 

microcrédito classifica as operações de crédito concedido, as garantias e avales 

prestados e os créditos documentários por ordem crescente de risco, de acordo com 

os seguintes níveis: 

 

     Nível  Risco 

 

    A  Nulo 

    B  Muito reduzido 

    C  Reduzido 

    D  Moderado 

    E  Elevado 

    F  Muito elevado 

      G  Perda  
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As operações de crédito que registam incumprimento são classificadas em função 

dos níveis de risco associados ao crédito vincendo e vencido de cada operação na 

data de referência das demonstrações financeiras, considerando para o efeito a 

classificação atribuída na fase de concessão de crédito e a antiguidade do 

incumprimento, respectivamente. 

Adicionalmente, as operações de crédito sem incumprimento, que não foram 

registadas como crédito vencido, são classificadas com base nos seguintes critérios 

definidos pela Sociedade de microcrédito: 

a) Os créditos assumidos pelo Estado Angolano, englobando as suas 

administrações centrais e provinciais, são classificados no nível de risco A; 

b) Os créditos documentários e as garantias prestadas assumem um nível de risco 

C; 

c) As restantes operações de crédito são classificadas no nível B ou C consoante 

a percepção de risco que decorre da avaliação do cliente, nomeadamente da 

sua capacidade para fazer face ao serviço de dívida, e da componente 

financeira da operação, sustentada na análise de cashflows e garantias 

(tipologia e rácio de cobertura do crédito). 

A classificação das operações de crédito a um mesmo cliente, para efeitos de 

constituição de provisões, é efectuada na classe que apresentar maior risco. 

A revisão e reclassificação do nível de risco de uma operação decorre de avaliação 

efectuada em sede de reunião mensal do Comité de Crédito da Sociedade de 

microcrédito, tendo em consideração a percepção de risco associada à operação de 

crédito e a existência de eventuais garantias que estejam a colateralizar a dívida junto 

da Sociedade de microcrédito. 

Sem prejuízo da revisão anteriormente descrita, a classificação das operações de 

crédito é revista mensalmente, em função do tempo decorrido desde a data de 

entrada das operações em incumprimento, de acordo com a seguinte tabela: 
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A reclassificação do crédito para uma categoria de menor risco, em função da 

redução do atraso, está limitada ao nível estabelecido na classificação inicial ou 

decorrente da avaliação periódica do risco. 

Para os créditos concedidos a clientes por prazos superiores a dois anos, o tempo 

decorrido desde a entrada em incumprimento é considerado em dobro face ao 

período de tempo acima indicado.  

  

A B C D E F GNíveis de risco

Tempo decorrido desde a 
data de incumprimento

de 15 a 30 
dias

até 15 
dias

mais de 6 
meses

de 5 a 6 
meses

de 3 a 5 
meses

de 2 a 3 
meses

de 1 a 2 
meses
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Provisões para créditos de liquidação duvidosa e prestação de garantias 

 

As provisões para créditos de liquidação duvidosa, destinam-se a cobrir riscos 

potenciais existentes na carteira de crédito, incluído as garantias e avales prestados 

e os créditos documentários e são constituídas mensalmente, resultando do produto 

decorrente da aplicação dos percentuais de provisionamento sobre o valor 

contabilístico de cada crédito, assim considerado o montante a receber do tomador 

do crédito, acrescido dos proveitos e dos encargos de qualquer natureza não 

recebidos, inclusive aqueles decorrentes de variação cambial, se houver. 

Os níveis mínimos de provisionamento a aplicar a cada operação de crédito, em 

função do nível de risco em que a mesma se encontra classificada, são os seguintes: 

 
   

As provisões para créditos de liquidação duvidosa assim calculadas asseguram o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo BNA, através do Aviso nº 3/2012, de 

28 de Março. 

As provisões para crédito concedido são registadas no activo na rubrica “Provisões 

para créditos de liquidação duvidosa”, a abater à rubrica “Créditos” (Ver nota 6) e 

as provisões para garantias e avales prestados e créditos documentários não 

garantidos à data do balanço são apresentadas no passivo, na rubrica "Provisões 

para responsabilidades prováveis na prestação de garantias. 

Créditos transferidos para prejuízo 

 

Seis meses após a classificação de uma operação na Classe G, desde que a mesma 

apresente um atraso superior a 180 dias, a Sociedade de microcrédito abate esse 

crédito ao activo e utiliza a respectiva provisão (transferência de crédito para 

prejuízo). Adicionalmente, estes créditos permanecem registados numa rubrica 

extrapatrimonial por um prazo mínimo de dez anos. 

Renegociação dos créditos 

A B C D E F G

0% 1% 3% 10% 20% 50% 100%

Níveis de risco

% de provisão mínima
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As operações que sejam objecto de renegociação são mantidas, pelo menos, no 

mesmo nível de risco em que estavam classificadas no mês imediatamente anterior 

à renegociação. A reclassificação para uma classe de risco inferior ocorre apenas se 

houver uma amortização regular e significativa das responsabilidades. Os ganhos ou 

proveitos resultantes da renegociação só são registados quando do seu efectivo 

recebimento. 

Recuperação dos créditos transferidos para prejuízo 
 

Nas situações em que são efectuadas recuperações de créditos anteriormente 

abatidos ao activo por utilização de provisões, os montantes recebidos são 

registados na rubrica de “Resultado não operacional”. 

Apropriação de proveitos 

 

A Sociedade de microcrédito procede à anulação de juros vencidos há mais de 90 

dias e cessa a contagem dos juros a partir dessa data, para as operações de crédito 

em incumprimento, até ao momento em que o cliente regularize a situação. 

 

3.2.5. IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Participações em coligadas e equiparadas  

  

São consideradas participações em coligadas ou equiparadas, as participações em 

sociedades, nas quais a Sociedade de microcrédito detém, directa ou 

indirectamente, uma percentagem igual ou superior a 10% do respectivo capital 

votante, sem controlá-la.  

 

A Sociedade de microcrédito aplica o método da equivalência patrimonial para a 

valorização das suas participações em coligadas e equiparadas nas seguintes 

situações: 

 

a) quando as participações societárias estejam em relação de grupo; ou 
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  b) quando as participações societárias sejam relevantes e a Sociedade de 

microcrédito tenha influência na sua administração, ou quando a 

percentagem de participação, directa ou indirectamente, representar 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital votante da participada. 

   

Uma participação societária considera-se em relação de grupo quando seja exercido 

um domínio sobre a Sociedade, reflectido através de um controlo operacional, nos 

casos em que tenham administração ou gestão comum, ou por um controlo 

societário, quando o controlo é obtido através do somatório da percentagem detida 

directamente pela Sociedade de microcrédito, pelos seus administradores, 

controladores e empresas ligadas. 

Uma participação societária considera-se relevante quando: 

 

a) o seu valor contabilístico for igual ou superior a 10% dos fundos próprios 

da Sociedade de microcrédito; ou  

b) o valor contabilístico das várias participadas, considerado em conjunto, 

for igual ou superior a 15% dos fundos próprios da Sociedade de 

microcrédito. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as imobilizações financeiras 

são registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas 

em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-parte da Sociedade 

de microcrédito nos activos líquidos das correspondentes participadas. Os 

resultados da Sociedade de microcrédito incluem a parte que lhe corresponde nos 

resultados dessas participadas. 

Adicionalmente, a Sociedade de microcrédito deve constituir uma provisão para 

perdas, quando existir passivo a descoberto, na participada, e houver intenção 

manifesta da Sociedade de microcrédito em manter o seu apoio financeiro à mesma. 

Deve deixar de ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, a participação 

societária em sociedades coligadas e equiparadas com efectiva e clara evidência de 

perda de continuidade de suas operações ou no caso em que estas estejam a operar 
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sob severas restrições a longo prazo que prejudiquem significativamente a sua 

capacidade de transferir recursos para a investidora.  

 

Nas situações em que a valorização pelo método da equivalência patrimonial não é 

aplicável, as imobilizações financeiras encontram-se registadas ao custo de 

aquisição, deduzido de provisões para perdas. 

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de 

actualização cambial, sendo o resultado desta actualização cambial reflectido em 

rubrica específica nos fundos próprios. 

 

Participações em outras sociedades 

   

São consideradas participações em outras sociedades, as participações em 

sociedades, nas quais a Sociedade de microcrédito detém, directa ou 

indirectamente, uma percentagem inferior a 10% do respectivo capital votante. 

 

As participações em outras sociedades são avaliadas pelo custo de aquisição, 

deduzido da provisão para perdas. 

 

Os rendimentos decorrentes desses investimentos, relativos a dividendos 

declarados, devem ser considerados directamente no resultado do período. As 

participações adquiridas com dividendos propostos e não pagos (ex-dividendos) 

devem ter esses dividendos reconhecidos como custo de aquisição em contrapartida 

à respectiva conta no resultado do período. 

 

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de 

actualização cambial, sendo o resultado desta actualização cambial reflectido em 

rubrica específica nos fundos próprios. 
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Outros investimentos 

Esta rubrica inclui direitos de qualquer natureza não classificáveis nas demais rubricas 

do activo, nem em imobilizações corpóreas ou incorpóreas, tais como, património 

artístico. 

Nos exercícios de 2018 e 2017, a sociedade de microcrédito não efectuou qualquer 

aquisição relativa a participações ou investimentos em outras instituições que 

pudessem ser classificados como elegíveis a serem registados na rubrica de 

Imobilizações Financeiras. 

 

3.2.6. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS E CORPÓREAS 

 

Imobilizações incorpóreas 

 

As imobilizações incorpóreas correspondem, essencialmente, a gastos com 

trespasses, organização e expansão, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, 

sempre que a sociedade de microcrédito consiga demonstrar que os mesmos 

venham a gerar benefícios económicos futuros. Estas despesas são registadas pelo 

seu custo de aquisição e amortizadas linearmente por duodécimos ao longo de um 

período de três anos, com excepção das benfeitorias realizadas em imóveis de 

terceiros, as quais são amortizadas conforme o prazo expectável de duração do 

contrato de arrendamento ou pela vida útil das mesmas, se inferior. 

 

 

Imobilizações corpóreas 

 

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, sendo 

permitida a sua reavaliação ao abrigo das disposições legais aplicáveis.  

Uma percentagem equivalente a 30% do aumento das amortizações que resulta das 

reavaliações efectuadas não é aceite como custo para efeitos fiscais. 
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A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes às taxas máximas 

fiscalmente aceites como custo, de acordo com o Código do Imposto Industrial, que 

correspondem aos seguintes anos de vida útil estimada: 

 Anos de 

 Vida útil 

Imóveis de uso próprio (Edifícios)                                             25-50  

Equipamentos: 

. Mobiliário e material                                                              3 - 12 

. Máquinas e ferramentas                                                         2 - 10 

. Equipamento informático                                                       3 - 8 

. Instalações interiores                                                              4 - 8 

. Material de transporte                                                            2 - 8 

                 

As imobilizações em curso, que correspondem, equipamentos eletrónicos 

encontram-se registadas pelo seu custo de aquisição e iniciarão a sua depreciação a 

partir do momento em que se dê início à sua utilização. 

 

3.2.7. REDUÇÃO NO VALOR RECUPERÁVEL DE ACTIVOS (IMPARIDADE) 

 

A sociedade de microcrédito avalia periodicamente os seus activos, especialmente 

na ocasião da elaboração de demonstrações financeiras, com vista a identificar 

activos que apresentem o valor recuperável inferior ao valor contabilístico. O 

reconhecimento da redução no valor contabilístico (imparidade) de um activo 

acontece, sempre que o seu valor contabilístico exceder o valor recuperável, por 

contrapartida de resultados. 

Na avaliação do indício de imparidade, a instituição deve considerar, no mínimo, as 

seguintes indicações: 

 

a) declínio significativo no valor de um activo, maior do que o esperado no 

seu uso normal; 

b) mudanças significativas no ambiente tecnológico, económico ou legal, 

com efeitos adversos sobre a Sociedade de microcrédito; 
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c) aumento nas taxas de juros ou outras taxas de mercado, com efeitos sobre 

as taxas de desconto e consequente redução no valor presente ou no 

valor recuperável dos activos; 

d)  valor contabilístico de activos líquidos maiores do que o valor de 

mercado; 

e) 5) evidência disponível de obsolescência ou perda de capacidade física 

de um activo; 

f) mudanças significativas na forma de utilização do activo, como 

descontinuidade ou reestruturação, com efeitos adversos para a 

Sociedade de microcrédito; 

g)  indicação de que o desempenho económico do activo será pior do que 

o esperado. 

 

Durante o ano de 2018 e 2017 não foram identificados indícios de imparidade nos 

activos da sociedade de microcrédito. 

 

3.2.8. RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS IMOBILIZAÇÕES E DOS 

FUNDOS PRÓPRIOS 

 

Nos termos do Aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do BNA sobre actualização monetária, 

o qual revogou o Aviso nº 19/2007, de 26 de Setembro, do BNA, as instituições 

financeiras devem, em caso de existência de inflação, considerar mensalmente os 

efeitos da modificação no poder de compra da moeda nacional, com base na 

aplicação do índice de Preços ao Consumidor, nas imobilizações e nos saldos de 

capital, reservas e resultados transitados.   

As demonstrações financeiras de uma entidade cuja moeda funcional seja a moeda 

de uma economia hiperinflacionária devem ser expressas em termos da unidade de 

mensuração corrente à data do balanço. A hiperinflação é indicada pelas 

características do ambiente económico de um país que inclui, mas sem limitar, as 

seguintes situações: 

 

a)  A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não 

monetários ou em moeda estrangeira relativamente estável. As quantias 
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da moeda local detidas são imediatamente investidas para manter o 

poder de compra; 

b) A população em geral vê as quantias monetárias em termos de moeda 

estrangeira estável. Os preços podem ser cotados nessa moeda; 

c) As vendas e compras a crédito têm lugar a preços que compensem a 

perda esperada do poder de compra durante o período do crédito, 

mesmo que o período seja curto; 

d) As taxas de juro, salários e preços estão ligadas a um índice de preços;  

e) A taxa acumulada de inflação durante os últimos 3 anos aproxima-se de, 

ou excede, 100%. 

 

O valor resultante da actualização monetária das imobilizações deve ser reflectido 

mensalmente a crédito na conta de “Resultado da Actualização Monetária”, por 

contrapartida das rubricas de valor bruto e amortizações acumuladas das 

imobilizações.  

O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a 

débito na conta de Resultado da Actualização Monetária” da demonstração de 

resultados, por contrapartida do aumento dos saldos de fundos próprios, com 

excepção da rubrica “Capital Social”, que deve ser classificada numa rubrica 

específica (“Reserva de actualização monetária do Capital Social”) que só pode ser 

utilizada para posterior aumento de capital. 

 

No exercício de 2019, a sociedade de microcrédito não procedeu à actualização 

monetária das suas imobilizações financeiras e dos seus fundos próprios, em virtude 

da inflação verificada, bem como a evolução cambial que ocorreu ao longo do 

período, não perspectivarem que Angola pudesse ser considerada uma economia 

hiperinflacionária, nos termos do normativo em vigor. 
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3.2.9. BENEFÍCIOS A COLABORADORES 

 

Responsabilidades com pensões de reforma 

 

O Decreto Presidencial n.º 227/18, de 27 de setembro, veio aprovar um novo regime 

jurídico de vinculação e de contribuição para a Protecção Social Obrigatória. Este 

diploma revoga o Decreto n.º 38/08. 

O Decreto Presidencial n.º 227/18, de 27 de setembro, prevê o alargamento da base 

de incidência contributiva, considerando a remuneração ilíquida do trabalhador, 

nomeadamente todas as prestações pecuniárias que sejam devidas pelo 

empregador ao trabalhador com excepção das seguintes:  

(i) as prestações sociais pagas pela entidade empregadora no âmbito da 

protecção social obrigatória (e.g., abono de família); 

(ii) subsídio de férias; e  

(iii) valores relativos a modalidades de protecção social complementar previstas 

em legislação própria.  

Acresce ainda que, no caso de o trabalhador auferir parte da remuneração em 

espécie, deve ser feita uma equivalência patrimonial em dinheiro, para efeitos de 

base de incidência contributiva.  

 

As taxas contributivas aplicáveis são os 3% suportados pelo trabalhador e 8% pela 

entidade patronal. Aos trabalhadores reformados a taxa contributiva é fixada em 

8%. (sendo que anteriormente era de 3%) sem prejuízo da entidade patronal estar 

também sujeita a uma taxa contributiva de 8%. 

 

Provisão subsídio de férias 

 

A Lei Geral do Trabalho (LGT) determina que o montante de subsídio de férias 

pagável aos trabalhadores em determinado exercício é um direito por eles adquirido 

no ano imediatamente anterior. Consequentemente, a sociedade de microcrédito 

releva contabilisticamente no exercício os valores relativos a férias e subsídio de 

férias pagáveis no ano seguinte, e férias não gozadas pagáveis em caso de saída do 

Colaborador. 
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3.2.10. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

 

Os rendimentos obtidos pela sociedade de microcrédito, no âmbito do exercício 

normal da sua actividade, estão sujeitos a diversos impostos, consoante a sua 

natureza. 

 

Deste modo, a sociedade de microcrédito é tributada pela totalidade dos lucros 

obtidos quer no país, quer no estrangeiro e o seu lucro tributável corresponde à 

diferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados e os custos ou perdas 

imputáveis ao exercício em apreço, eventualmente corrigidos nos termos do Código 

do Imposto Industrial (Ver nota 29). 

 

A sociedade de microcrédito encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto 

Industrial, sendo considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação 

dos seus rendimentos é efectuada nos termos do número 1 do Artigo 4.º da Lei n.º 

19/14, de 22 de Outubro, sendo, actualmente, a taxa de imposto aplicável de 30%, 

de acordo com a referida Lei, a qual veio estabelecer um regime transitório na 

adopção do novo Código do Imposto Industrial. 

 

Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no artigo 

46.º do Código do Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis 

dos três anos posteriores. 

 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades 

fiscais durante um período de 5 anos, podendo resultar, devido a diferentes 

interpretações da legislação fiscal, em eventuais correcções ao lucro tributável dos 

exercícios de 2013 a 2018. No entanto, não é previsível que qualquer correcção 

relativa a estes exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são esperados impactos 

significativos nas Demonstrações financeiras.  

Imposto corrente 
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Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura relativamente ao 

rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor ou 

substancialmente aprovada pelas autoridades à data de balanço e quaisquer 

ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. Com a publicação da Lei 19/14 

que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2015, o imposto Industrial é objecto de 

liquidação provisória numa única prestação a ser efectuada no mês de Agosto, 

apurada através da aplicação de uma taxa de 2% sobre o resultado derivado das 

operações de intermediação financeira, apurados nos primeiros seis meses do 

exercício fiscal anterior, excluídos os proveitos sujeitos a imposto sobre aplicação de 

capitais, independentemente da existência de matéria colectável no exercício. 

 

Imposto diferido 

Os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar/pagar em 

períodos futuros resultantes de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis 

entre o valor de balanço dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na 

determinação do lucro tributável. Os impostos diferidos activos e passivos são 

calculados com base nas taxas fiscais em vigor para o período em que se prevê que 

seja realizado o respectivo activo ou passivo. Os prejuízos fiscais reportáveis dão 

também origem a impostos diferidos activos. 

 

Os passivos fiscais diferidos são normalmente registados para todas as diferenças 

temporárias tributáveis, enquanto os activos fiscais diferidos só são reconhecidos até 

ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 

permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de 

reporte de prejuízos fiscais. Adicionalmente, não são registados activos fiscais 

diferidos nos casos em que a sua recuperabilidade possa ser questionável devido a 

outras situações, incluindo questões de interpretação da legislação fiscal em vigor. 

 

Apesar disto, não são registados activos ou passivos fiscais diferidos relativos a 

diferenças temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos 

em transacções que não afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável. 

3.2.11. OUTROS IMPOSTOS  
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A sociedade de microcrédito está igualmente sujeita a impostos indirectos, 

designadamente, impostos aduaneiros, Imposto de Consumo, bem como outras 

taxas. 

 

3.2.12. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

Imposto Industrial 

 

De acordo com o previsto no Artigo 67.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, as 

prestações de serviços de qualquer natureza, estão sujeitas a tributação, por 

retenção na fonte, à taxa de 6,5%. 

 

Imposto Predial Urbano  

 

De acordo com o previsto na Lei n.º 18/11, de 21 de Abril, a Sociedade de 

microcrédito procede a retenção na fonte do IPU devido, à taxa de 15%, sobre o 

pagamento ou entrega de rendas relativas a imóveis arrendados. 

 

3.2.13. PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS 

 

Provisões 

 

As provisões representam responsabilidades prováveis com prazos e valores 

estimados. São reconhecidas provisões quando (i) a sociedade de microcrédito tem 

uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento 

venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa 

obrigação. O montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a 

desembolsar para liquidar a responsabilidade, na data do balanço.  

 

 

 

 



                                                                        
                                            

55 

Relatório & Contas 2019 

Contingências passivas 

 

Caso a sociedade de microcrédito tenha uma responsabilidade em que não seja 

provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de uma contingência passiva. As 

contingências passivas são apenas objecto de divulgação, a menos que a 

possibilidade da sua concretização seja remota.  

 

São reconhecidas contingências passivas em contas extrapatrimoniais quando (i) a 

sociedade de microcrédito tem uma possível obrigação presente cuja existência será 

confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não 

estejam sob o controlo da Sociedade de microcrédito; (ii) uma obrigação presente 

que surge de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável 

que a Sociedade de microcrédito tenha de a liquidar ou o valor da obrigação não 

pode ser mensurado com suficiente segurança. 

 

As contingências passivas são reavaliadas periodicamente para determinar se a 

avaliação anterior contínua válida. Se for provável que uma saída de recursos será 

exigida para um item anteriormente tratado como uma contingência passiva, é 

reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período no qual ocorre 

a mudança na estimativa de probabilidade. 

 

Contingências activas 

   

Uma contingência activa é um possível activo presente, decorrente de eventos 

passados, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou 

mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controlo da instituição. As 

contingências activas são apenas objecto de divulgação e reconhecidas em contas 

extrapatrimoniais, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota. 

 

As contingências activas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se 

a avaliação inicial continua válida. Se for praticamente certo que uma entrada de 

recursos ocorrerá por conta de um activo, entrada esta anteriormente classificada 
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como provável, o activo e o correspondente ganho devem ser reconhecidos nas 

demonstrações financeiras do período em que ocorrer a mudança de estimativa. 

 

3.2.14. RECONHECIMENTO DE PROVEITOS RESULTANTES DE SERVIÇOS E 

COMISSÕES 

 

As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito 

ao longo do período de prestação do serviço ou de uma só vez, se resultarem da 

execução de actos únicos. 

 

3.2.15. RECONHECIMENTO DE JUROS 

 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos 

mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de Juros e 

Rendimentos Similares ou Juros e Encargos Similares (margem financeira). 

 

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os 

quais foram reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados 

são determinados com base na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de 

caixa futuros na mensuração da perda por imparidade. 

 

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido 

são considerados os seguintes aspectos: os juros de créditos vencidos com garantias 

reais até que seja atingido o limite de cobertura prudentemente avaliado são 

registados por contrapartida de resultados no pressuposto de que existe uma 

razoável probabilidade da sua recuperação; e os juros já reconhecidos e não pagos 

relativos a crédito vencido há mais de 90 dias que não estejam cobertos por garantia 

real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos por se 

considerar, que a sua recuperação é remota.  
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3.2.16. RECONHECIMENTO DE RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo 

com os seguintes critérios:  

1. Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu 

reconhecimento em resultados é efectuado no período a que respeitam;  

2. Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é 

efectuado quando o referido serviço está concluído.  

Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento 

financeiro, os proveitos resultantes de serviços e comissões são registados na 

margem financeira. 

 

3.2.17. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E INCERTEZAS ASSOCIADAS À APLICAÇÃO 

DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As contas da sociedade de microcrédito integram estimativas realizadas em 

condições de incerteza, que requerem que o Conselho de Administração utilize o 

julgamento de forma a apurar a estimativa adequada.  

 

Desta forma, em algumas situações as estimativas apuradas pelo Conselho de 

Administração da sociedade de microcrédito, poderiam ser diferentes caso um 

julgamento distinto fosse efectuado. O Conselho de Administração considera que os 

critérios adoptados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam 

de forma adequada a posição financeira da sociedade de microcrédito e das suas 

operações em todos os aspectos materialmente relevantes. 

Utilizaram-se estimativas e pressupostos, nomeadamente nas áreas significativas de 

Benefícios a colaboradores. 

 

3.2.18. FLUXOS DE CAIXA 

 

Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, a Sociedade de 

microcrédito considera como disponibilidades o total dos saldos das rubricas de 

caixa e disponibilidades em instituições financeiras. 
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3.2.19. COMPENSAÇÃO DE SALDOS 

 

Os elementos do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente, não 

sendo permitidas quaisquer compensações entre os saldos devedores e credores, 

inclusive das contas de resultado, com excepção das compensações relativas às 

operações interdepartamentais ou interdependências, ou outras definidas pelo BNA. 

 

4. DISPONIBILIDADES 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as disponibilidades em outras instituições de 

crédito não são remuneradas e ascendiam a AOA 24.483 milhares e AOA 7.099 

milhares respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

201912 201812

Valores em tesouraria 14             55            
Valores em tesouraria moeda nacíonal 14             55            
Valores em tesouraria moeda estrageira -            -           

Disponibilidades em outras instituições de crédito 24 469     7 044      
Em instituições de crédito no país 24 469     7 044      
Em instituições de crédito no estrangeiro -            -           

24 483     7 099      
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5. ACTIVOS FINANCEIROS MANTIDOS ATÉ AO VENCIMENTO 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2019, a distribuição dos títulos de dívida por indexante é a 

seguinte: 

 

 
 

No fim do exercício de 2019, os títulos na carteira detidos até a maturidade foram 

emitidos na totalidade pelo MINFN e apresentavam a seguinte estrutura, de acordo 

com os respectivos prazos de vencimento: 

 

 
 

A política de investimento em títulos e valores mobiliários adoptada pela 

MULTICRÉDITO, encontra-se adequada à realidade do mercado angolano, com 

enfoque em títulos de dívida pública, utilizando critérios centrados na rentabilidade, 

2019
Nível País Moeda

MilharesAOA Risco

Titulos Mantidos até o Vencimento
Bilhete do Tesouro A Angola AOA 16,80% 14.999.334 2.511.442 17.505.000
Bilhete do Tesouro A Angola AOA 16,80% 9.999.991 1.656.505 11.546.000
Bilhete do Tesouro A Angola AOA 16,80% 14.999.250 2.472.275 17.232.000
Bilhete do Tesouro A Angola AOA 16,80% 39.999.271 5.819.077 45.322.000
Bilhete do Tesouro A Angola AOA 16,80% 9.999.911 1.450.359 11.346.000

89.997.756 13.909.658 102.951.000

Taxa Juros 
Média

Valor 
Aquisição

Proveitos a 
Receber

Valor de 
Balanço

MilharesAOA Valor de Balanço Valor de Balanço
Taxa Fixa Taxa Váriavel Total Taxa Fixa Taxa Váriavel Total

Bilhete Tesouro 102.951.000 - 102.951.000 10.062.239 10.062.239
102.951.000 - 102.951.000 10.062.239 - 10.062.239

2019 2018

2019 2018

MilharesAOA
Prazo de 

Vencimento
Valor de 
Balanço

Prazo de 
Vencimento

Valor de 
Balanço

Bilhete do Tesouro Até 1 ano Até 3 meses
- 102.951.000 - 10.062.239
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mantendo um rigoroso controlo de riscos, nomeadamente os riscos de liquidez e de 

mercado. 

 
6. CRÉDITO 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 

201 912      201 812   

Multi Empreendedor
Empresas 28 828     23 086   
Particulares 63 599     26 096   

92 427     49 182   
Multi Equip. e Reparações

Empresas 654           -          
Particulares 1 774       4 495     

2 428       4 495     
Multi Formação

Empresas -             -          
Particulares 154           369        

154           369        
Multi Solidário

Empresas 906           2 148     
906           2 148     

Multi Viagem
Particular 500           -          

500           -          
Reestruturação

Particular 48             -          
48             -          

Crédito a Clientes Bruto (MN) 96 462     56 194   

Provisão para Crédito 11 062 -    867 -       

Crédito a Clientes Líquido (MN) 85 400 55 327

Milhares de Kwanzas
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Em 31 de Dezembro de 2019, o capital e juros em carteira apresentava a seguinte 

estrutura, de acordo com os seus vencimentos e sector de actividade: 

 

 
 

Relativamente ao risco de crédito, em 31 de Dezembro de 2019, a carteira de crédito 

da MULTICRÉDITO apresenta a seguinte distribuição: 

 

 
 

 

A 31 de Dezembro de 2019 a Carteira de Crédito apresentava as seguintes taxas 

médias ponderadas: 

 

 

Agricultura 11 091             3 159              14 250   
Comércio 14 392             61 447            75 839   

Outros 3 381               -                    3 381     
Industria -                    586                  586        
Serviços 119                  2 287              2 406     

28 983             67 479            96 462   

Total

Milhares de Kwanzas

Sector de Actividades Até 6 meses De 6 a 12 meses

Grau de Crédito 

Risco Vencido 

A 35 169          1 284  36 453           0% -               
B 41 450          860      42 310           1% - 3% 415             
C 2 648        150      2 798             3% - 10% 79                
D 2 742        120      2 862             10% - 20% 274             
E 1 088        -        1 088             20% - 50% 195             
F 1 704        -        1 704             50% - 100% 852             
G 9 247        -        9 247,00        100% 9 247          

76 619 17 429 2 414 96 462 0 11 062

Crédito Vivo Juros Total % Provisão

Milhares de Kwanzas

Provisões
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Em 31 de Dezembro de 2019, o prazo residual do crédito, incluindo proveitos a 

receber, apresentava a seguinte estrutura: 

 

 
 

7. OUTROS VALORES 
 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 
 

A 31 de Dezembro de 2019 o saldo da rubrica de outros valores refere-se a 

adiantamentos de salário em AOA 25 e AOA 76 em outros adiantamentos. 

 

  

Produtos Taxa Media 2019 Taxa Media 2018
Multi Empreendedor 6,66% 5,83%
Multi Equip. e Reparações 6,66% 5,83%
Multi Formação 5,83% 5,83%
Multi Solidário 5,83% 5,83%
Multi Viagem 6,66% 5,83%

Atraso igual Atraso superior
ou inferior a 60 dias a 60 dias

A 35 169       -                             -                       1 284                 36 453  
B 41 450       -                       860                     42 310  
C -               2 648                        -                       150                     2 798     
D -               -                             2 742                 120                     2 862     
E -               -                             1 088                 -                       1 088     
F -               -                             1 704                 -                       1 704     
G -               -                             9 247                 -                       9 247     

76 619       2 648                        14 781               96 462  

Total

Milhares de Kwanzas

Sem AtrasoGrau de Risco Juros

201912 201812

Adiantamento 101         179      
101         179      

Imparidade para outros activos -               -            

101         179      



                                                                        
                                            

63 

Relatório & Contas 2019 

8. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica de Imobilizações Corpóreas em curso tem 

a seguinte composição: 

 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2018, a movimentação das Imobilizações Corpóreas, 

apresentava a seguinte estrutura: 

 

Equipamento
Mobiliário 3 445                  3 445             
Equipamento Informático 6 237                  4 891             
Motorizadas 735                      735                

Imobilizações Corporeas em curso 49                        67                   
Motorizadas e Motociclos -                        -                  
Mobiliários -                        -                  
Equipamentos Informáticos e Electrónicos -                        -                  
Outras Imobilizações em Curso 49                        67                   

10 466                9 138             

Amortizações Acumuladas
Relativas ao exercício corrente 3 976 -                 1 479 -            

3 976 -                 1 479 -            
6 490                  7 659             

Milhares de Kwanzas

201912 201812
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A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de Imobilizações Corpóreas é composta 

fundamentalmente por mobiliário relativo ao apetrechamento do edifício sede AOA 

3.445 milhares e equipamentos informáticos e eletrónicos no valor de AOA 6.237 

milhares. 

 

A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de Outras Imobilizações em curso refere-se à 

aquisição de 3 UPS no valor de AOA 49 milhares. 

 

Prevê-se que o uso e depreciação destes activos tenham início a partir da data de 

início das operações normais da sociedade de microcrédito ou período em que 

passam a ser usufruídos os benefícios decorrentes dos investimentos. 

 

9. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 

 

Em 31 de Julho de 2017 e 2016, esta rubrica de Imobilizações incorpóreas em curso 

tem a seguinte composição: 

 

Saldo em 31 de 
Dezembro 2018

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferências Saldo em 31 de 
Dezembro 2019

Equipamento
Mobiliário 3 445            -                  -         -                     3 445                           
Equipamento Informático 4 891                  1 346             -               -                     6 237                           
Motorizadas 735                      -                  -               -                     735                              

Imobilizações corporeas em curso 67                        -                  -               -                     49                                
Motorizadas e Motociclos -                        -                  -                     -                                
Mobiliários -                        -                  -                     -                                
Equipamentos Informáticos e Electrónicos -                        -                  -                     -                                
Outras Imobilizações em Curso 67                        49                                

9 138                  1 346             -               -                     10 466                        

Amortizações Acumuladas
Mobiliário 342 -                     528 -               -               -                     870 -                             
Equipamento Informático 1 014 -                 1 785 -            -               -                     2 799 -                          
Motorizadas 123 -                     184 -               -               -                     307 -                             

1 479 -                 2 497 -            -               -                     3 976 -                          

201912
Milhares de Kwanzas
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Em 31 de Dezembro de 2019, a movimentação das imobilizações Incorpóreas, 

apresentava a seguinte estrutura: 

 

 
 

A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de software refere-se essencialmente a compra 

de: 

 

• Software Microsoft office e antivírus no valor de AOA 1.354 milhares; 

• Software primavera para a contabilidade e Loan Performer para a gestão do 

crédito no valor de AOA 3.242 milhares. 

201912 201812

Software 4 595       4 596       
Gastos de Expansão e Organização 51 569    51 569    
Imobilizações Incorporeas em curso -            -            

Software -            -            
Gastos de Organização e Expansão -            -            

56 164    56 165    

Amortizações Acumuladas
Relativas ao exercício corrente 31 203 -   12 481 -   

31 203 -   12 481 -   
24 961    43 684    

Milhares de Kwanzas

Saldo em 31 de 
Dezembro 2018

Aquisições/
Dotações

Alienações/
Abates

Transferência
s

Saldo em 31 de 
Dezembro 2019

Software 4 595         -                      -                -                4 595                  
Gastos de Expansão e Organização 51 569            -                      -                      -                51 569                
Imobilizações Incorporeas em curso -                    -                      -                      -                -                       

Software -                    -                      -                -                       
Gastos de Organização e Expansão -                    -                      -                -                       

56 165            -                      -                      -                56 164                

Amortizações Acumuladas
Software 1 021 -              1 532 -                -                      -                2 553 -                 
Gastos de Expansão e Organização 11 460 -           17 190 -              -                      -                28 650 -               
Outros activos intangivesImobilizações Incorporeas -                    -                      -                      -                -                       

12 481 -           18 722 -              -                      -                31 203 -               

201912
Milhares de Kwanzas
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A 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de Gastos de Organização e Expansão refere-

se essencialmente a gastos operacionais relativos ocorridos durante a criação de 

condições para abertura ao público, situando-se o saldo no valor de AOA 28.650, 

cuja capitalização esta prevista nas normas básicas do CONTIF. 

 

10. OUTRAS CAPTAÇÕES 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 
 

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Captações de Liquidez -                     
Captações de Liquidez de Outras Entidades 107 000        8 000      99 000          93%
Emprestimo Accionista -                      -               -                     
Depósitos de outras instituições de crédito no estrangeiro -                      -               -                     

Custos a Pagar a Outras Entidades 4 839             629         4 210            87%
Custos a Pagar a Accionistas -               -                     

Total 111 839     8 629   103 210     92%

Milhares de Kwanzas
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11. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 
 

201912 201812

Outras obrigações de natureza Social -                        137 400   
Participações e Contribuições sobre o resultado -                        137 400   

-                        -             

Outras obrigações de natureza fiscal 332                      232           
Imposto de selo -                        -             
Imposto predial urbano -                        -             
Retenção na fonte lei 19/14 28                        40              
Imposto consumo -                        -             
Impostos s/ rendimentos trabalho 304                      192           
Imposto aplicações de capitais -                        -             
Outros -                        -             

Credores por Aquisição de Bens e Direitos 333                      333           
  Fornecedores 333                      333           
Credores diversos 280                      107           

Rendas a pagar -                        -             
Contratos de assistência -                        -             
Outros serviços prestados -                        -             
Outros 280                      107           

Pessoal, salários e remunerações 2 718                  3 799        
Remuneração Pessoal -                        -             
Subsidio Natal e Férias 2 350                  3 420        
Segurança Social 3% 87                        97              
Segurança Social 8% 281                      282           
Outros 144                      -             

3 807                  141 871   

Milhares de Kwanzas
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12. CAPITAL SOCIAL 

 

A Sociedade de microcrédito foi constituída por escritura pública de 09 de 

Novembro de 2016, sendo que a 31 de Dezembro de 2019 o capital social situou-se 

de AOA 200.000 milhares, representado por 20.000 (vinte mil) de acções nominativas 

de AOA 10.000 cada, tendo sido integralmente subscrito e parcialmente realizado 

em dinheiro pelos accionistas.  

 

Em 31 de Dezembro de 2019, a estrutura accionista da sociedade de microcrédito é 

a seguinte: 

 

 
 

Dando cumprimento ao disposto no nº 3, do artigo 446º da Lei nº 1/2004, de 13 de 

Fevereiro, que enquadra a Lei das Sociedades Comerciais, no qual é exigido que os 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização das sociedades anónimas 

divulguem o número de acções e obrigações de que são titulares, declara-se que a 

Senhora Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo e Haekel Alexandre Guardado 

Duarte, membros do Conselho de Administração são detentores de participações 

sociais na MULTICRÉDITO de  1,25% e 1,63%, no montante de AOA 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil kwanzas) e AOA 3.250.000,00 (três milhões, duzentos 

e cinquenta mil kwanzas), respectivamente, os restantes membros do conselho de 

Nº de acções %

Adilson Gabriel Alves Catala 12 075            60,38%
Silvano Honório Campos de Araujo 3 000               15,00%
Paulina Nsando Pedro 1 500               7,50%
Felinto de Sousa Bravo Soares 900                  4,50%
Sérgio Carneiro de Vasconcelos Franco 750                  3,75%
Albino dos Prazeres Guenterra 500                  2,50%
Fernando Sebastião Manuel Luís 350                  1,75%
Haekel Alexexandre Guardado Duarte 325                  1,63%
Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 250                  1,25%
Matilde Manuel Adriano Paulo 200                  1,00%
Nataniel Festa Sapiri 150                  0,75%

20 000            100%

201912
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Administração e Fiscal Único, declaram que não detém nenhuma participações 

directas e nem indirectas, no capital social da sociedade. 
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13. MARGEM FINANCEIRA 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

14. RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS  
 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

  

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições 

em %

Juros e proveitos equiparados
Juros de crédito 45 487             14 650        30 837         68%
Juros de títulos de negociação -                     -                -                 
Juros de activos financeiros detidos até à maturidade -                     -                -                 
Bilhetes do Tesouro 7 622               63                63 -                99%

53 109             14 713        38 396         72%

-                 
Juros e custos equiparados -                 
Juros de Outras Captações 6 885 -              537 -             6 348 -          92%

6 885 -              537 -             6 348 -          92%

Margem Financeira 46 224             14 176        32 048         69%

Milhares de Kwanzas

201912 201812
Varições em 

Valor
Varições em 

%

Serviços e comissões recebidas
Por serviços Administrativos prestados 5 938               -         -               100%

5 938               -         -               100%

Serviços e comissões pagas -               
Por serviços bancários prestados por terceiros 265 -                  -         265 -            100%

265 -                  -         265 -            100%
5 673               -         5 673          100%

Milhares de Kwanzas
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15. PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E 

PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 
 

 

16. PESSOAL 

 
Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

201912 201812

Crédito concedido a clientes:
Dotação do exercicio 10 196          867      

10 196          867      

10 196           867       

Milhares de Kwanzas

201912 201812

Membros dos orgãos de gestão e fiscalização 16 343              7 240     
Retribuição base 12 239              5 100     
Subsidio de representação -                      -          
Subsídios Férias 1 764                 1 573     
Subsídios Natal -                      137        
Subsídio de Alimentação 612                    212        
Subsídio de Transporte 1 716                 212        
Abono Familiar 12                      6             

Empregados 20 239              15 884  
Retribuição base 12 576              10 944  
Encargos com Formação 493                    16          
Subsídios Férias 892                    741        
Subsídios Natal -                      418        
Subsídio de Alimentação 1 775                 1 024     
Subsídio de Transporte 1 775                 1 049     
Abono Familiar 17                      8             
Acidente de Trabalho 224                    166        
Segurança social 2 478                 1 416     
Isenção de hora -                      -          
Encargos com saúde -                      -          
Outras despesas 9                         102        

36 582              23 124  

Milhares de Kwanzas
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17. FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

  

201912 201812

Agúa energia e combustíeis 385                149        
Material de consumo corrente 865                1 143     
Rendas e alugueres 7 990            4 962     
Comunicações 1 516            869        
Deslocações, estadas e representações 297                68          
Publicidade 3 376            282        
Conservação e reparação 535                28          
Cartões e crédito imobiliário -                  -          
Estudos e consultoria 2 094            2 981     
Informática -                  -          
Licença Software 1 209            -          
Outros serviços especializados 253                5             
Auditoria 1 941            129        
Seguros 12                  -          
Contencioso 1 313            34          
Transportes 55                  -          
Outros fornecimentos e serviços externos 526                -          

22 367          10 650  

Milhares de Kwanzas
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18. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS 
 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

19. IMPOSTOS 
 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 A Multicrédito encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo 

considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus 

rendimentos é efectuada, à taxa de 30%, nos termos do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 19/14, de 22 de Outubro. 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o apuramento para efeitos de determinação 

da contribuição industrial pode ser detalhado como segue: 

 

 

201912 201812

Proveitos diversos 7                       11              
Proveitos com prestação de serviços diversos -                        -                
Reembolso de despesas de comunicação e ecpedição -                        -                
Proveitos sobre angariação de seguros -                        -                
Outros proveitos 7                       11              

Milhares de Kwanzas

Milhares de Kwanzas

Resultados antes de impostos 38 473 -      31 490 -    
Valor a deduzir -             -           
Valor a acrescer -             -           
Lucro tributável -             -           

Taxa nominal de imposto 30% 30%
-             -           

Reporte de prejuízo fiscal -             -           
Imposto apurado -             -           

Excesso de estimativa de imposto 2012
Resultado liquido do exercício 38 473 -      31 490 -    

Taxa efectiva de imposto

201912 201812
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20. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

201912 201812

Responsabilidade De Terceiros -                         -                       
Linhas de créditos irrevogáveis -                         -                       
Garantias Recebidas -                         -                       
Opção de Activos - Venda de Titulos -                         -                       

Responsabilidade Perante Terceiros -                         -                       
Garantias Prestadas -                         -                       
Crédito Documentário -                         -                       
Penhor de Titulos -                         -                       
Compromissos perante terceiros revogáveis -                         -                       

Responsabilidades Por Serviços Prestados 89 998           10 316        
Deposito e guarda de valores 89 998           10 316        
Cobrança de valores -                   -                

Operações Cambiais -                   -                
Compra de moeda estrangeiras a liquidar -                   -                
Venda de moeda estrangeiras a liquidar -                   -                

Valor Actual Das Operações De Crédito 102 093         55 789        
Crédito mantidos no activo 102 093         55 789        
Créditos transferidos para prejuízo -                   -                

Outras Contas De Controlo 192 090,00 -  66 105,00 -  

Milhares de Kwanzas
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21. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

A MULTICRÉDITO espera que a realização integral do aumento de capital aprovado 

em Assembleia Geral no valor de AOA 200.000.000,00 (duzentos milhões de 

kwanzas) seja concretizado até ao final do ano de 2020. Na data actual do presente 

relatório, a MULTICRÉDITO ainda não disponha de autorização do Banco Nacional 

de Angola para escrituração do referido aumento de capital.  

 

14. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

 
Dando cumprimento ao disposto no artigo 22º dos os Estatutos Sociais, o Conselho 

de Administração, propõem que os Resultados Líquidos negativos apurados no 

exercício de 2019, no montante de AOA 38.473 milhares, transitem para o exercício 

de 2020. 
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15. RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
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16. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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