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1. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A semelhança do ano de 2020, 2021 continuou a ser marcado por enormes desafios resultantes 

da pandemia do Covid-19. A maior parte dos países do mundo enfrentaram a pandemia 

provocada pelo vírus Covid-19, uma doença respiratória infeciosa grave, que infectou até ao 

final de 2021 mais de 462 milhões de pessoas e provocou a morte de cerca de 6,05 milhões 

de habitantes.  

Na maioria dos países afectados, incluindo Angola, as autoridades têm vindo a 

adaptar/calibrar as medidas de contenção da pandemia, no sentido de permitir a retoma 

paulatina de parte relevante das actividades económicas, na tentativa de evitar mais um ano 

de estagnação, no entanto, sem por em risco, as vidas humanas. 

A actividade económica em Angola, por um lado, ainda muito dependente do sector 

petrolífero, tem sido beneficiada pelo aumento do preço do petróleo (principal fonte de 

receita de exportação) que se vem verificou ao longo do 2021 como resultado da retoma da 

actividade económica mundial. Por outro, lado tem sido impactada com o aumento dos preços 

das principais commodities alimentares nos mercados internacionais, bem como, o aumento dos 

preços de transportes afectados pelo estrangulamento nas principais cadeias logísticas, 

impactando negativamente nos esforços de contenção da inflação.  

Também foi um ano marcado por várias reformas introduzidas pelo executivo angolano, 

resultando em alterações regulamentares com impacto significativo na actividade da instituição. 

Fruto do aumento das reservas internacionais líquidas, observou-se o início de um processo de 

apreciação do Kwanza, face ao Dólar Americano e Euro, o que, tem contribuído 

favoravelmente para melhoria da actividade económica em Angola.  

Nesta conjuntura económica desafiante 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 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 modelo de negócio que 

acompanhe a evolução da economia e do sistema financeiro nacional e internacional. 
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Os accionistas da sociedade, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária nº 002/AGE/2021 

de 28 de Agosto de 2021, deliberaram por unanimidade o aumento do capital social em AOA 

300 milhões, através da emissão de 30.000 novas acções, passando o capital social para AOA 

500 milhões representativos de 50.000 acções. O referido aumento de capital totalmente 

subscrito pelos accionistas, aguarda pela aprovação do BNA para a sua realização. O referido 

aumento visa fazer face aos objectivos de expansão do negócio. 

Em 2022, 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. 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 2020-2023. 

 

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, tendo iniciado a 

sua actividade em Maio de 2018.  Detém 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: 
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• Consultoria de gestão aos seus clientes; 

• Emissão de garantias e outras formas de compromissos. 

 

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: 

 

• Orientação ao Cliente 

• Respeito; 

• Transparência; 

• Profissionalismo; 

• Confiança; 

• Trabalho em equipa. 
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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 

 

O modelo de governo da MULTICRÉDITO – Sociedade de Microcrédito, S.A “MULTICRÉDITO 

ou Instituição ou Sociedade”, foi definido e aprovado de acordo com o que está estabelecido 

nos seus Estatutos Sociais aprovados em Assembleia Geral Extraordinária nº 002/AGE/2021 

de 28 de Agosto de 2021 e obedece aos requisitos da Lei Nº 14/2021 – Lei do Regime Geral 

das Instituições Financeiras, de 19 de Maio e demais regulamentação em vigor. 

São Órgãos Sociais da instituição, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e 

respectiva Comissão Executiva e o Conselho Fiscal. 

Os membros dos Órgãos Sociais foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária nº 

001/AGO/2020 de 28 de Março de 2020 e Assembleia Geral Extraordinária nº 

002/AGE/2021 de 28 de Agosto de 2021 para um mandato de 4 (quatro) anos, 

nomeadamente: 2020-2023.  

Nos termos dos Estatutos Sociais, os membros do Conselho de Administração deliberam em 

reunião extraordinária nº 02/CAE/2021 de 09 de Setembro de 2021, a composição da 

Comissão Executiva do Conselho de Administração e seu Presidente, bem como os Regulamentos 

do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, incluindo os respectivos limites de 

delegação de competências. 

Na mesma sessão o Conselho de Administração criou 1 (uma) Comissão de Auditoria e Controlo 

Interno e 1 (uma) Comissão de Gestão de Riscos. Tendo ainda aprovado os seus regulamentos, 

respectivos Presidentes e os membros integrantes. 

Os Órgãos Sociais da MULTICRÉDITO são compostos por quadros vinculados a rigorosos 

deveres de confidencialidade e sujeitos a um conjunto de regras com o objectivo de prevenir 

a existência de conflitos de interesse ou situações de abuso de informação privilegiada, com 

respeito pelas melhores práticas e os melhores princípios da boa e prudente gestão. 

Para além disso, todos os membros dos Órgãos de Administração têm competência técnica, 

experiência profissional e adequada idoneidade moral para o exercício da função. 

 

4.1. Estrutura Accionista 

A 31 de Dezembro de 2021, 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 actual da MULTICRÉDITO – Sociedade de Microcrédito, S.A. é composta 

por entidades privadas particulares, conforme mapa que se segue: 
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Os accionistas da sociedade, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária nº 002/AGE/2021 

de 28 de Agosto de 2021, deliberaram por unanimidade o aumento do capital social em AOA 

300 milhões, através da emissão de 30.000 novas acções, passando o capital social para AOA 

500 milhões representativos de 50.000 acções. O referido aumento de capital totalmente 

subscrito pelos accionistas, aguarda pela aprovação do BNA para a sua realização. Após a 

realização do aumento de capital a estrutura de capital será a seguinte:  

 

 
 

4.2. Órgãos Sociais 

 
4.2.1. Assembleia Geral  

 

4.2.1.1. Constituição  

A Assembleia Geral é um órgão social constituída por todos os accionistas da Sociedade, cujo 

funcionamento é regulado nos termos dos Estatutos Sociais. 

 



                                                                        

                                            
 

9 

Relatório & Contas de 2021 

 

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e um Secretário eleitos pela 

Assembleia Geral. 

 

4.2.1.2. Competências 

A Assembleia Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e os estatutos sociais 

lhe atribuam competência, em especial, à assembleia geral: 

• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício; 

• Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 

• Proceder anualmente à apreciação geral da administração e fiscalização da 

Sociedade; 

• Eleger o Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, os membros do 

Conselho de Administração, da Comissão Executiva e do Órgão de Fiscalização; 

• Deliberar sobre alterações dos estatutos sociais e aumentos de capital; 

• Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades; 

• Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais, podendo, para 

o efeito, designar uma comissão de remunerações com poderes para propor, 

actualizar e aprovar a política de remunerações; 

• Delegar ao CA a prestação de garantias e cauções pessoais ou reais pela 

Sociedade; 

• Aquisição e alienação de acções e obrigações próprias; 

• Tratar de qualquer assunto para que tenha sido convocada, não incluído no âmbito 

da competência do Conselho de Administração ou relativamente ao qual lhe seja 

legalmente atribuída competência; 

• Aprovar os planos anuais e plurianuais da sociedade e os respectivos orçamentos; 

• Discutir e aprovar os planos estratégicos da sociedade; 

• Deliberar sobre a transformação, fusão e cisão da sociedade; e 

• Deliberar sobre a dissolução e liquidação da sociedade.  

 
4.2.1.3. Reuniões 

A Assembleia Geral reúne em sessão anual ordinária no primeiro trimestre de cada ano, ou 

em sessão especial extraordinária sempre que o Conselho de Administração ou o Conselho 

Fiscal o julguem conveniente ou quando requerido por accionistas que reúnam as condições 

legalmente exigidas. 

 

Composição da Mesa da Assembleia Geral: 

• Sérgio Carneiro de Vasconcelos Franco – Presidente 

• Fernando Sebastião Manuel Luís – Secretário 
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4.2.2. Conselho de Administração 

 

4.2.2.1. Constituição    

O Conselho de Administração é um órgão social composto por um número ímpar de membros, 

com o mínimo de 5 (cinco) ou mais membros. O actual Conselho de Administração é composto 

por 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) executivos e 2 (dois) não executivos. 

 

4.2.2.2. Competências 

O Conselho de Administração tem os mais amplos poderes de gestão e representação da 

sociedade, competindo-lhe a prática de todos os actos necessários ou convenientes à 

prossecução do objecto social e em geral praticar todos os actos que não caibam na 

competência de outros órgãos da sociedade, tal como é fixado pela lei e no modelo de 

Governo. 

Para assegurar a gestão dos negócios sociais, são conferidos ao Conselho de Administração os 

mais amplos poderes, nos quais se incluem os de: 

• Nomeação dos membros da Comissão Executiva;  

• Nomeação dos membros das comissões e comités especializados; 

• Definição e monitorização da estratégia de negócio e do risco associado;  

• Definição da estrutura orgânica e funcional;  

• Concepção, avaliação periódica e revisão do sistema de controlo interno;  

• Divulgação da informação legalmente prevista;  

• Aprovação de operações relevantes.  

• Deliberar sobre proposta da Comissão Executiva as nomeações e exonerações dos 

responsáveis das áreas de Auditoria Interna, Compliance e Risco.  

• Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto social; 

• Estabelecer a organização interna da empresa e elaborar as políticas, os 

regulamentos e as instruções que julgar conveniente; 

• Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes; 

• Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis e realizar 

investimentos, quando o entenda conveniente para a sociedade de acordo com o 

plano estratégico aprovado em Assembleia Geral; 

• Executar e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral; 

• Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo 

confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos e comprometer-se, mediante 

convenção de arbitragem, à decisão de árbitros; 

• Contrair empréstimos e constituir garantias; e 

• Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou nos estatutos. 
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4.2.2.3. Reuniões 

As reuniões do Conselho de Administração são realizadas com uma periodicidade mensal e 

sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração. 

 

Composição do Conselho de Administração: 

 

• Adilson Gabriel Alves Catala - Presidente 

• Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo – Administradora Executiva 

• Haekel Alexandre Guardado Duarte - Administrador Executivo 

• Adelino Agostinho Amilton Manecas – Administrador Executivo 

 
4.2.3. Comissão Executiva 

 

4.2.3.1. Constituição  

A gestão corrente da MULTICRÉDITO é assegurada por 3 (três) administradores, 

designados pelo próprio Conselho de Administração entre os membros. 

 

4.2.3.2. Competências 

Dispõe de todos os poderes de gestão necessários ou convenientes para o exercício da 

actividade nos termos e com a extensão com que a mesma é configurada na lei e, 

nomeadamente, poderes para decidir e representar a Sociedade, dentro limites de 

delegação de competências fixados em regulamento próprio. 

 

O seu exercício é objecto de acompanhamento permanente pelo Conselho de 

Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Auditor Externo.  

 

4.2.3.3. Reuniões 

As reuniões da Comissão Executiva do Conselho de Administração são realizadas com uma 

periodicidade mensal e sempre que convocadas pelo Presidente da Comissão Executiva.  

 

Composição da Comissão Executiva: 

 

• Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo – Presidente 

• Haekel Alexandre Guardado Duarte - Administrador Executivo 

• Adelino Agostinho Amilton Manecas – Administrador Executivo 
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4.2.4. Comissão de Auditoria e Controlo Interno 

 

4.2.4.1. Constituição  

É composta por 1 (um) a 2 (dois) membros do Conselho de Administração (CA) que não 

integrem a Comissão Executiva, bem como os responsáveis pelas áreas de Controlo Interno, 

nomeadamente: Direcção de Gestão de Riscos, Direcção de Compliance e Direcção de 

Auditoria Interna, tendo em atenção o seu conhecimento especializado nas áreas de 

intervenção da referida comissão. 

Os respectivos membros são nomeados pelo CA, que designa igualmente um Presidente e, 

se assim o entender, um Vice-Presidente.  

 

4.2.4.2. Competências 

• Promover a independência e efectividade das funções chave do sistema de 

controlo interno de gestão de risco, de compliance e de auditoria interna, as 

quais devem ser dotadas de meios humanos e materiais suficientes para o 

cumprimento da sua missão;  

• Garantir a existência de processos de identificação e avaliação de transacções 

com partes relacionadas de forma a garantir que estas se processam em 

condições idênticas às praticadas com partes não relacionadas;  

• Garantir a existência de recursos humanos e materiais suficientes para se 

atingirem os objectivos da instituição e de políticas consistentes de recrutamento, 

avaliação, promoção, compensação e formação de colaboradores;  

• Assegurar a oportuna execução das suas recomendações, nomeadamente as que 

visem introduzir correcções e melhorias no sistema de controlo interno;  

• Garantir a comunicação ao Banco Nacional de Angola da existência de 

operações suspeitas de actividades criminosas ou situações de fraude materiais 

à segurança, conduta sã e prudente e reputação da instituição e a existência de 

processos que detectem e mitiguem a ocorrência de conflitos de interesses;  

• Acompanhar a elaboração o relatório de governação corporativo.  

• Assegurar a formalização e operacionalização de um sistema de prestação de 

informação eficaz e devidamente documentado, incluindo o processo de 

preparação e divulgação das demonstrações financeiras; 

• Supervisionar a formalização e operacionalização das políticas e práticas 

contabilísticas da instituição; 

• Rever todas as informações de cariz financeiro para publicação ou divulgação 

interna, designadamente as contas anuais da administração; 

• Fiscalizar a independência e a eficácia da auditoria interna, aprovar e rever o 

âmbito e a frequência das suas acções e supervisionar a implementação das 

medidas correctivas propostas; 
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• Supervisionar a actuação da função de Compliance; 

• Supervisionar a actividade e a independência dos auditores externos, 

estabelecendo um canal de comunicação com o objectivo de conhecer as 

conclusões dos exames efectuados e os relatórios emitidos; 

• Acompanhar o processo de contratação ou substituição do Auditor Externo;  

• Monitorar e avaliar a independência e eficiência das acções do Auditor Externo; 

e 

• Exigir do Auditor Externo o reporte de todas as matérias relevantes para a 

fiscalização do seu desempenho. 

 

4.2.4.3. Reuniões 

A Comissão de Auditoria e Controlo Interno reúne trimestralmente ou sempre que for con-

vocada pelo seu Presidente.  

 

4.2.5. Comissão de Gestão de Riscos 

 

4.2.5.1. Constituição  

É composto por no mínimo 2 (dois) membros, sendo 1 (um) executivo e 1 (um) não executivo, 

do Conselho de Administração e o responsável da área de gestão de riscos da Instituição.  

Se o CA assim o entender, por pessoas que não pertençam a esse órgão e por ele 

livremente escolhidas, tendo em atenção o seu conhecimento especializado na área de 

intervenção da Comité de Riscos. 

Os respectivos membros são nomeados pelo CA, que designa igualmente um Presidente e, 

se assim o entender, um Vice-Presidente.  

 

 

4.2.5.2. Competências 

• Aconselhar o Conselho de Administração sobre a apetência para o risco e a 

estratégia de riscos gerais, actuais e futuros; 

• Auxiliar o CA na supervisão da execução da estratégia de risco da Instituição;  

• Analisar se as condições dos produtos e serviços oferecidos aos clientes têm em 

consideração o modelo de negócio e a estratégia de risco aprovado pelo CA, 

bem como apresentar um plano de correcção, quando daquela análise resulte 

que as referidas condições não refletem adequadamente os riscos;   

• Examinar se os incentivos estabelecidos na política de remunerações da 

MULTICRÉDITO têm em consideração o risco, o capital, a liquidez e as 

expectativas quanto aos resultados, incluindo as datas das receitas; e 

• Acompanhar a política de gestão de todos os riscos da Instituição.  
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4.2.5.3. Reuniões 

A Comissão de Gestão de Riscos reúne trimestralmente e sempre que for convocada pelo 

seu Presidente. Os membros do Conselho Fiscal e o Auditor Externo podem participar nas 

reuniões da Comissão de Gestão de Riscos, sem direito a voto, desde que manifestem essa 

pretensão ao Presidente. 

 

4.2.6. Comité de Crédito 

 

4.2.6.1. Constituição  

É composto por 2 (dois) membros do Conselho de Administração (CA) que integrem a 

Comissão Executiva e, os Directores responsáveis pelas Direcções que participam no ciclo 

de crédito, nomeadamente: Direcção Comercial e Direcção de Análise de Crédito tendo 

em atenção o seu conhecimento especializado na área de intervenção do referido comité. 

Sempre que convidados pelo Presidente do Comité, podem participar técnicos das 

unidades orgânicas da instituição. 

 

Os respectivos membros são nomeados pelo CA, que designa igualmente um Presidente e, 

se assim o entender, um Vice-Presidente.  

 

4.2.6.2. Competências 

• Por estabelecer, documentar, divulgar e rever sempre que necessário as 

políticas e procedimentos a obedecer no processo de concessão de microcrédito 

e de mora;  

• Decidir acerca da aprovação dos créditos apresentados;  

• Apreciar e decidir as medidas necessárias para os processos em mora; 

• Acompanhar a evolução do risco de crédito da carteira, bem como recomendar 

a Comissão Executiva as medidas correctivas e estratégia de recuperação de 

crédito. 

 

4.2.6.3. Reuniões 

O Comité de Crédito ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre 

que for convocada pelo seu Presidente.  

 

4.2.7. Conselho Fiscal 

 

4.2.7.1. Constituição  
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A fiscalização da sociedade é conferida a um Conselho Fiscal, composto por três membros 

efectivos e um suplente no caso de haver um Fiscal Único quando por lei permitido, eleitos 

pela Assembleia-Geral. Actualmente a fiscalização da sociedade exercida por um Fiscal 

Único. 

 

4.2.7.2. Competências 

• Examinar, sempre que o julgue conveniente e, pelo menos, uma vez por mês, a 

escrituração da sociedade; 

• Emitir parecer sobre o orçamento, o balanço, o inventário e as contas anuais;  

• Solicitar ao Conselho de Administração a apreciação de qualquer assunto que 

entenda dever ser ponderado; 

• Pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Assembleia 

Geral ou pelo Conselho de Administração; e 

• Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou nos 

estatutos. 

 

4.2.7.3. Reuniões 

O Fiscal Único realiza reuniões trimestrais com os membros do Conselho de Administração.  

Composição do Conselho Fiscal: 

 

• Iracelma Vahelema – Fiscal Único 

 

4.2.8. Auditor Externos 

 

4.2.8.1. Constituição  

 

As contas são objecto de uma auditoria independente levada a cabo pelos auditores 

externos Audiconta – Peritos Contabilista e Contabilista, Lda.  

As regras de prestação de serviços por parte do Auditor Externo estão definidas no Aviso 

n.º 09/21 de 18 de Junho. 
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4.2.8.2. Competências 

• Audita as Demonstrações Financeiras da MULTICRÉDITO com periodicidade 

anual; 

• Emite parecer quanto à veracidade e adequação do Relatório Anual sobre a 

Governação Corporativa e o Sistema de Controlo Interno; e  

•  Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei e 

regulamentação. 

 

4.2.8.3. Intervenções 

 

O Auditor Externo avalia e recomenda revisões de processos e procedimentos selecionados 

para o efeito, quando devidamente justificados nas quais se incluem obrigatoriamente o 

Sistema de Informação e Comunicação. 

 

4.2.9. Unidades Orgânicas  

 

Compete ao Conselho de Administração, aprovar um organograma que comporte um 

conjunto de unidades orgânicas especializadas, organizadas de acordo com a natureza 

das suas funções e com base na dimensão da sociedade.  

 

Compete ainda ao Conselho de Administração a aprovação do Manual Organizacional e 

Funcional, contendo dentre vários elementos, o âmbito de actuação, as funções e 

atribuições de cada unidade orgânica. 

 

Dando cumprimento a regulamentação em vigor, unidades orgânicas são organizadas de 

acordo com as seguintes funções:  

 

• Negócio; 

• Suporte; 

• Controlo 
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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; 

 

• 28 de Janeiro de 2020 – Demos início ao projecto EZ Finance. Trata-se de uma 

iniciativa de expansão dos nossos serviços financeiros, com o objectivo de 

contribuir para inclusão financeira; 

 

• 30 de Julho de 2020 – Assinamos o contrato de mútuo com o FACRA – Fundo 

Activo de Capital de Risco Angolano, no montante global de AOA 

300.000.000,00 (trezentos milhões de kwanzas) com a finalidade de financiar 

operadores de micro negócios de vários sectores, com destaque ao 

processamento alimentar. 
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6. PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIRO 

 
 

Indicadores Financeiros

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

BALANÇO

Activo Total 379 997 456 742 -76 745 -17%

    Activo Líquido 402 265 440 832 -38 567 -9%

Disponibilidades em outras instituições de crédito 2 070 1 357 713 53%

Títulos E Valores Mobiliários -                0 0

Crédito Bruto 209 949        193 348 16 601 9%

   Crédito Vivo 167 526        169 735 -2 209 -1%

   Crédito e Juros Vencidos 42 423          23 613          18 810 80%

   Provisões Crédito Cobrança Duvidosa (22 268)         (15 910)         -6 358 40%

Crédito Líquido 187 681        177 438        10 243 6%

Recursos Alheios 206 240        242 194 -35 954 -15%

Outras Obrigações 159 931 82 145 77 786 95%

Fundos Próprios 36 094 116 493        -80 399 -69%

RESULTADOS

Margem Financeira 104 706        66 358          38 348 58%

   Juros e rendimentos similares 117 899        79 059          38 840 49%

   Juros e encargos similares 13 193          12 701          492 4%

Margem Complementar 7 564            7 623            -59 -1%

Provisões (25 234)         (4 848)           -20 386 421%

Produto Bancário 113 132        82 449          30 683 37%

Custo com Pessoal 118 816        41 752          77 064 185%

FST's 35 668          24 342          11 326 47%

Resultado Líquido (80 399)         (13 500)         -66 899 496%

FINANCEIROS

Adequação de capital e liquidez

Fundos Próprios Regulamentares 36 094 116 493 -80 399 -69%

Activos Ponderados pelo risco 201 865 182 614 19 251 11%

Rácio de Solvabilidade Regulamentar 17,9% 63,8% 0 -72%

Rácios de controlo do Risco de crédito

Crédito Vencido 20,2% 12,2% 0 -65%

Crédito Vivo 79,8% 87,8% 0 9%

Crédito Vencido/Crédito Bruto 20,2% 12,2% 0 -65%

Crédito Líquido/Activo Liquido 46,7% 40,3% 0 -16%

Provisões de Crédito/Crédito Bruto 10,6% 8,2% 0 -29%

Provisões de Crédito/Crédito Vencido 52,5% 67,4% 0 22%

Provisões de Crédito/Crédito Vivo 13,3% 9,4% 0 -42%

Rácios de Rendibilidade

Rentabilidade do Activo (ROA) -38,3% -5,2% 0 -631%

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) -222,7% -11,6% 2 -1822%

Margem Financeira / Produto Bancário 92,6% 80,5% 0 -15%

Margem Complementar / Produto Bancário 6,7% 9,2% 0 28%

Cost to Income 145,0% 106,2% 0 -37%

FUNCIONAMENTO

Número de Clientes 151              165             -14 -8%

Agências e Postos de Atendimento 1                  1                 0 0%

Nº Colaboradores 13                10               3 30%
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7. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

7.1. Economia Internacional 

 

A recuperação econômica global continua, mesmo com o recrudescimento da pandemia. As 

fissuras abertas pela Covid-19 parecem mais persistentes – espera-se que as divergências de 

curto prazo deixem marcas duradouras no desempenho de médio prazo. O acesso a vacinas 

e o apoio inicial da política econômica são os principais determinantes das disparidades. A 

velocidade de disseminação da variante delta e a ameaça de novas variantes aumentaram as 

incertezas em relação à rapidez com que a pandemia pode ser superada. As opções de 

política econômica se tornaram mais difíceis, com margem de manobra limitada. 

 

A recuperação econômica global continua, em meio ao recrudescimento de uma pandemia que 

apresenta desafios singulares para a política econômica. A disparidade na recuperação 

prevista dos diversos grupos de economias aumentou desde a projeção de julho, por exemplo, 

entre as economias avançadas e os países em desenvolvimento de baixa renda. Enquanto isso, 

a inflação aumentou acentuadamente nos Estados Unidos e em algumas economias de 

mercados emergentes. Com a flexibilização das restrições, a demanda acelerou, mas a oferta 

tem reagido de forma mais lenta. 

Para 2022, embora seja esperado que as pressões sobre os preços recuem na maioria dos 

países, as perspectivas de inflação são bastante incertas. A alta da inflação está ocorrendo 

mesmo com o desemprego abaixo dos níveis anteriores à pandemia em diversas economias, 

forçando as autoridades econômicas a fazer escolhas difíceis. Para fortalecer as perspectivas 

econômicas globais, é necessário um vigoroso esforço multilateral de políticas sobre a 

distribuição de vacinas, a mudança do clima e a liquidez internacional. A 

 

EUA 

 

O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no quarto trimestre, uma vez que as 

empresas reabasteceram os estoques esgotados para atender à forte demanda por bens, 

ajudando a atividade do país a registrar seu melhor desempenho em quase quatro décadas 

em 2021. O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou a uma taxa anualizada de 6,9% no último 

trimestre, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira em sua estimativa 

preliminar do PIB, após um ritmo de crescimento de 2,3% no terceiro trimestre. 

 

CHINA 

 

A economia da China cresceu apenas 4% no último trimestre de 2021, seu ritmo mais lento em 

um ano e meio, momento em que enquanto o país enfrentava uma crise imobiliária cada vez 

mais profunda, novos surtos de Covid-19 e a estrita abordagem de não-tolerância de Pequim 

para controlar o vírus. Ainda assim, esse número foi maior do que o esperado pelos 

economistas. Para todo o ano de 2021, o PIB cresceu 8,1%, praticamente em linha com as 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/china/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
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expectativas dos analistas. O governo chinês estabeleceu uma meta na primavera passada 

para que sua economia expandisse pelo menos 6% no ano. 

O crescimento no último trimestre do ano foi impulsionado pela produção industrial, que cresceu 

4,3% em relação ao ano anterior – acelerando em relação ao crescimento de 3,8% de 

novembro. Mas o consumo enfraqueceu dramaticamente. As vendas no varejo aumentaram 

apenas 1,7% em dezembro em relação ao ano anterior, bem abaixo do aumento de 3,9% em 

novembro. 

A China vem enfrentando uma série de problemas recentemente, incluindo tumulto em seu setor 

imobiliário e uma série de surtos de Covid-19. 

Enquanto isso, a insistência inabalável de Pequim em eliminar qualquer vestígio do coronavírus 

está enfrentando um enorme teste, à medida que as autoridades lidam com a disseminação 

acelerada da Ômicron. E um surto da variante Delta recentemente forçou o centro industrial 

de Xi’an ao bloqueio, afetando as linhas de produção de fabricantes globais de chips como 

Samsung e Micron. 

Economistas alertaram que a abordagem de zero Covid da China para conter o vírus pode 

significar sérios problemas para a economia em 2022.  

 

ZONA EURO 

 

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram 5,2% em 2021. O serviço de 

estatísticas europeu estima ainda que, no quarto trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto 

(PIB) da zona euro tenha avançado 4,6% e o da UE 4,8%, face ao mesmo período de 2020, 

uma aceleração quando comparados com os 3,9% e 4,1%, respetivamente, do terceiro 

trimestre. 

Já na variação em cadeia, no quarto trimestre o crescimento do PIB abrandou para os 0,3% 

na zona euro e 0,4% na UE, depois de ter subido, entre julho e setembro de 2021, 2,3% na 

zona euro e 2,2%, respetivamente. 

 

ECONOMIAS EMERGENTES 

 

O crescimento dos países emergentes durante a crise da Covid-19 gerou várias oportunidades 

para o pós-pandemia. A América Latina e a Ásia dominam os “frontier markets”. Apesar da 

Covid-19, um crescimento econômico significativo está previsto este ano em países como 

Argentina, Brasil, Colômbia, México, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Hungria, África do Sul e 

Turquia. 

Com o avanço da distribuição de vacinas em todo o mundo e a ampliação do acesso aos 

imunizantes, a tendência é que as medidas de isolamento se tornem menos frequentes, o que 

permitirá uma reabertura total da economia global. Com isso, esperamos que os gargalos na 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/omicron/
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produção e no fornecimento de bens diminuam, abrindo portas para negócios pós-pandemia 

entre os países emergentes. 

No entanto, para investidores ou grupos de capital que procuram explorar mercados 

emergentes, a expansão pós-pandemia pode trazer alguns desafios. Por exemplo, picos 

bruscos da inflação em todo o mundo podem se tornar mais fortes e mais frequentes, criando 

um desequilíbrio parcial do mercado. Além disso, os longos períodos de taxas de juros 

próximas de zero oferecidos pelos bancos centrais nos países em desenvolvimento podem criar 

uma competição acirrada entre os credores. 

 

7.2. Economia Angolana 

 

Com a produção de crude em declínio há vários anos, a extracção e refinação de petróleo 

continua a emperrar o crescimento da economia nacional. A puxar a economia para cima 

esteve a pesca, a agro-indústria, o comércio e os transportes. Ainda assim, insuficiente para 

permitir um boom no crescimento. 

A economia angolana apenas cresceu 0,04% nos primeiros nove meses de 2021 face ao mesmo 

período de 2020, um crescimento paupérrimo se tivermos em conta que o termo de 

comparação são os primeiros nove meses de um ano marcado pelo início da pandemia da 

Covid-19 no País, que teve efeitos aterradores na economia do país. 

 

De acordo com cálculos do Expansão a partir das contas Nacionais do III Trimestre do ano 

passado do Instituto Nacional de Estatística (INE), tudo aponta a uma saída de um ciclo de cinco 

recessões consecutivas em 2021, mas o caminho do crescimento económico dificilmente será 

mais do que uma ligeira recuperação ou estagnação. Para sair da recessão e atingir a 

estagnação basta no IV trimestre de 2021 o PIB encolher 0,1% face ao mesmo período de 

2020. Ainda assim, isso pressupõe um crescimento de 5,6% face ao III trimestre. 

 

Com a produção de crude angolano em declínio há vários anos, a extracção e refinação de 

petróleo continua a emperrar o crescimento da economia nacional, apesar de já se verificarem 

que alguns dos sectores da diversificação económica estão em crescimento. 

 

É o caso da agro-pecuária e silvicultura, que nos primeiros nove meses de 2021 cresceu 5,6% 

face ao mesmo período de 2020. A puxar a economia para cima esteve também pesca, que 

disparou 50,9%, o comércio (17,7%) e o transporte e armazenagem (21,9%), beneficiando 

da aparente recuperação em 2021 da actividade económica após vários meses de queda em 

2020, sobretudo devido às regras de confinamento. 

A questão é que o crescimento destes sectores apenas permite compensar ligeiramente as 

quedas profundas em cinco sectores: o sector dos hidrocarbonetos não esteve sozinho a atirar 

a economia para baixo já que também contribuíram a construção (-11,5%), a intermediação 
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financeira e de seguros (-10,6%), os outros serviços (-5,4%), onde se inclui a hotelaria e 

restauração, finalizando a indústria transformadora (-0,5%). 

 

Só quando forem divulgadas pelo INE as Contas Nacionais do IV trimestre de 2021, a 15 de 

Abril deste ano, será possível apurar se Angola quebrou, ou não, o ciclo recessivo. No entanto, 

tudo indica que esse será o caminho. 

 

De acordo com o relatório do FMI sobre a sexta avaliação ao programa de financiamento 

ampliado em Angola, para 2021 está previsto um crescimento ligeiro, de 0,1%, portanto 

estagnação. Já o Governo é ligeiramente mais optimista e na Reprogramação 

Macroeconómica Executiva que consta no Orçamento Geral do Estado 2022 aponta a um 

crescimento de 0,2%. 
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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. 

 

  

ESTRUTURA MODELO DE GOVERNO E ORGANIGRAMA

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE 

ADMINISTAÇÃO

FISCAL ÚNICO

AUDITOR EXTERNO

COMISSÃO EXECUTIVA

COMISSÃO AUDITORIA E 

CONTROLO INTERNO

COMITÉ DE CRÉDITO

DIRECÇÃO DE 

GESTÃO DE 

RISCOS

DIRECÇÃO DE 

COMPLIANCE

DIRECÇÃO DE 

AUDITORIA 

INTERNA

DIRECÇÃO 

COMERCIAL

DIRECÇÃO DE 

MARKETING E 

COMUNICAÇÃO

DIRECÇÃO DE 

ANÁLISE 

CRÉDITO

DIRECÇÃO DE 

DE OPERAÇÕES

DIRECÇÃO DE 

CONTABILIDADE 

E FINANÇAS

DIRECÇÃO DE 

SERVIÇOS 

GERAIS

DIRECÇÃO DE 

CAPITAL 

HUMANO

DIRECÇÃO DE 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

DIRECÇÃO 

JURÍDICA E 

CONTENCIOSO

COMISSÃO DE GESTÃO DE 

RISCOS
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8.2. Distribuição dos Pelouros 

 

ADMINISTRADORA EXECUTIVA 

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo  

• Direcção de Capital Humanos (DCH) 

• Direcção de Serviços Gerais (DSG) 

• Direcção de Análise de Crédito (DAC) 

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

 

ADMINISTRADOR EXECUTIVO 

Haekel Alexandre Guardado Duarte 

• Direcção Comercial (DCM) 

• Direcção de Tecnologias de Informação e Organização (DTI) - (Terceirizado) 

• Direcção de Marketing e Comunicação (DMC) – (Terceirizado) 

 

ADMINISTRADOR EXECUTIVO 

Adelino Agostinho Amilton Manecas 

• Direcção de Contabilidade e Finanças (DCF) 

• Gabinete de Compliance 

• Gabinete de Auditoria Interna 

• Direcção de Operações (DOP) 

• Direcção de Gestão de Risco 

 

9. DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO 

 

Com base no relatório sobre a carteira de crédito, a Direcção Comercial no ano de 2021 teve 

um crescimento global de cerca de 9% em relação ao ano transacto. O fraco aumento da 

carteira, deveu-se maioritariamente a conjuntura actual, associado ao facto das restrições que 

têm sido impostas de formas a se conter a propagação do COVID -19. O Plano de Marketing 

foi crucial para expansão da marca que por consequência atingiu uma maior visibilidade e 

absorção de novos clientes.  

 

No âmbito do desenvolvimento do negócio em 2021 concretizadas algumas parcerias 

estratégicas com entidades que aglutinam no seu ecossistema vários intervenientes com 

necessidades financeiras distintas. Esta estratégia comercial adoptada permitiu-nos penetrar 

em novos segmentos de clientes.  
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A dinâmica comercial foi teve algumas complicações com o não cumprimento por parte do 

FACRA – Fundo Activo de Capital de Risco Angolano, relativamente ao desembolso da segunda 

tranche no montante de AOA 150 milhões de kwanzas, com vista a promover a dinamização 

da actividade de micro negócio em vários sectores de catividade, com destaque no 

processamento alimentar. 

 

O quadro abaixo representa a evolução da carteira de crédito: 
 

 
 

 
Sobre o crescimento do número de clientes verificou-se um aumento na ordem dos 9,7% durante 

o período exposto. 

 
 

 

2021 2020 Valor %

Volume de crédito concedido 295 780             258 002       37 778       15%

Capital Recebido 278 393             164 073       114 320     70%

Juros Recebido 114 131             69 365         44 766       65%

Juros de Mora 5 051                6 986          (1 935)        -28%

Crédito Vencido 28 071              23 613         4 458         19%

Descrição
Perido de análise Variação

Ano Carteira de Clientes

2020 165

2021 181
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10. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

No ano de 2021 o Conselho de Administração planificou o reforço do quadro de 

colaboradores com o objectivos de suprir os postos de trabalho resultantes do crescimento 

orgânico e cumprimento das disposições regulamentares.  

A composição dos recursos humanos da sociedade apresentou a evolução e distribuição por 

género indicada no gráfico:  
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11. ANÁLISE FINANCEIRA 

 

BALANÇO 

 

 
 

O activo total diminuiu em 9%, evidenciando um decrescimento no valor de AOA 38.567 

milhares entre Dezembro de 2020 e o mesmo mês de 2021. Este decrescimento foi 

essencialmente potenciado pela mobilização das aplicações de liquidez, que se situaram em 

AOA 105.293 milhares, correspondentes uma variação de100% do montante que se 

encontrava aplicado em liquidez. 

 

Relativamente ao Passivo, o crescimento foi maioritariamente explicado pelo o aumento da 

rubrica de Outras Obrigações, que se situo em AOA 137.431 milhares, como consequência do 

processo de expansão das actividades da sociedade, concretamente o Projecto EZ Finance 

(projecto de pagamentos móveis). 

 

Relativamente a rubrica de capital, registou-se uma redução dos Fundos Próprios da 

sociedade, passando de AOA 116.493 milhares em 2020 para AOA 36.094 milhares em 

2021, directamente relacionada com os resultados líquidos negativos de AOA 80.399 milhares. 

 

Durante o ano de 2021 verificou-se uma evolução negativa da estrutura do Balanço da 

MULTICRÉDITO, como resultado da impossibilidade de captação de novos recursos para 

investimento na carteira de crédito, associados a um aumento da estrutura de custos. 

 

Balanço Patrimonial

ACTIVO Notas 31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor
Variações em %

Disponibilidades 4       2.070 1.357 713 53%

Aplicações De Liquidez 0 105.293 -105.293 -100%

Créditos 187.681 177.438 10.243 6%

  Créditos 6       209.949 193.348 16.601 9%

 (-) Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa -22.268 -15.910 -6.358 40%

Outros Valores 7       4.517 1.164 3.353 288%

Imobilizações 207.997 155.580 52.417 34%

  Imobilizações Corpóreas 8       9.253 3.741 5.512 147%

  Imobilizações Incorpóreas 9       198.744 151.839 46.905 31%

Total do Activo 402.265 440.832 -38.567 -9%

PASSIVO Notas 31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor
Variações em %

Outras Captações 10    206.240 242.194 -35.954 -15%

Outras Obrigações 11    159.931 82.145 77.786 95%

Total do Passivo 366.171 324.339 41.832 13%

Capital Social 12    200.000 200.000 0 0%

(-) Capital a Realizar 0 0 0

Resultados Transitados -83.507 -70.007 -13.500 19%

Resultados Exercício -80.399 -13.500 -66.899 496%

Total de Capital Próprio 36.094 116.493 -80.399 -69%

Milhares de Kwanzas
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CARTEIRA DE TÍTULOS  

 

 
 

Durante o ano de 2021 a MULTICRÉDITO não investiu na compra de Bilhetes de Tesouro.  

 

CRÉDITO A CLIENTES 
 

 
 

A estrutura da carteira de crédito da MULTICRÉDITO é maioritariamente composta por 

empréstimos a particulares, representando um peso de 70,19%. 

 

Nos últimos doze (12) meses o crédito vencido cresceu em AOA 18.810 milhares, situando-se 

em 2021 em AOA 42.423 milhares, que correspondem a 80%, facto que contribui para o 

aumento das provisões em 40%, situando-se em 2021 em AOA 22.268 milhares, montante que 

permite cobertura do crédito vencido em 52% e do crédito bruto em 11%. 

 

O aumento das provisões acima referido resulta de uma degradação da qualidade da 

carteira de crédito, visto que a carteira de crédito cresceu 9% em contraste com as provisões 

que tiveram um crescimento de 40%. 

Investimentos detidos até à maturidade Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor

Variações em 

%

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo -                  -                 -                       

Capital Aplicado - Bilhete de Tesouro -                  -                 -                       

Proveitos a Receber - Bilhetes de Tesouro -                  -                 -                       

De outros emissores -                  -                 -                       

-                  -                 -                       

Imparidade

-                  -                 

Crédito a clientes Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Crédito Interno  Particular 89.493 89.953 -460 -1%

Crédito Interno  Empresas 73.623 74.219 -596 -1%

Crédito vencidos 42.423 23.613 18.810 80%

Proveitos a receber Partcular 2.594 2.870 -276 -10%

Proveitos a receber Empresa 1.816 2.693 -877 -33%

Crédito bruto 209.949 193.348 16.601 9%

Provisões -22.268 -15.910 -6.358 40%

Crédito Liquido 187.681 177.438 10.243 6%
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No termos da regulamentação vigente, no ano de 2021, a sociedade deliberou sobre o abate 

da carteira de crédito com atrasos de mais de 360 dias, no montante de AOA 18.875 milhares, 

totalizando 30 (trinta) operações. O referido abate foi efectuado por contrapartida de 

provisões constituídas para o efeito. As referidas operações foram regista na rubrica de 

extrapatrimoniais, permitindo que a sua recuperação continue a ser efectuada pelas equipes. 

Os indicadores acima demostram que apesar da degradação da carteira de crédito, o nível 

de provisionamento é solido. 

 
CAPTAÇÕES DE LIQUIDEZ 

 
 

A rubrica “Captações de Liquidez” diminuiu em AOA 35.954 milhares no final do ano de 2021. 

A diminuição deveu-se essencialmente ao desembolso da parte do capital do empréstimo 

obtido do FACRA – Fundo Angolano de Capital de Risco, no valor total de AOA 30.000 

milhares, bem como pelo facto desta instituição não ter cumprido com o desembolso de AOA 

150 milhares referentes a 2ª tranche do financiamento contratualizado no ano de 2020. 

 
CAPITAIS PRÓPRIOS 
 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2021, os capitais próprios da sociedade totalizavam cerca de AOA 

36.095 milhares como consequência dos resultados negativos do exercício e transitados. 

 

 

 

 

 

 

Captações de Liquidez Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor

Variações 

em %

Captações de Liquidez de Outras Entidades 202.500          240.000    (37.500)          -16%

Custos a Pagar a Outras Entidades 3.740              2.194         1.546             70%

Total 206.240          242.194    (35.954)          -15%

Capital Milhares de Kwanzas

31.12.2021
31.12.202

0

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Capital Social 200.000 200.000 0 0%

(-) Capital a Realizar 0 0 0

Resultados Transitados -83.507 -70.007 -13.500 19%

Resultado Líquido do Exercício / Período -80.398 -13.500 -66.898 496%

36.095 116.493 -80.398 (69%)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 
 

O resultado líquido negativo registado no final de 2021 foi influenciado pelo aumento do 

número de colaboradores, em resposta ao plano de expansão e das obrigações impostas pelo 

órgão regulador, Banco Nacional de Angola, sobre o qual, o custo com o pessoal no exercício 

de 2021 ascendeu a AOA 118.816 milhares comparativamente a AOA 41.752 do exercício 

económico de 2020. 

 

 

 

 

 

  

Demonstração de Resultados Milhares de Kwanzas

Notas 31.12.2021 31.12.2020

Variações em 

Valor

Variações 

em %

Proveitos de instrumentos financeiros activos 118.702          87.585         31.117            36%

        Proveitos de Créditos 13 117.899          79.059         38.840            49%

        Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 13 -                       6.636           (6.636)             -100%

        Proveitos de Aplicações de Liquidez 803                 1.891           (1.088)             -58%

(-) Custos de instrumentos financeiros passivos (13.193)           (12.701)        (492)                4%

       Custos de Outras Captações 13 (13.193)           (12.701)        (492)                4%

Margem Financeira 105.509          74.885         30.624            41%

Resultado de prestação de serviços financeiros 14 7.623              7.564           59                    1%

(-) Provisões para crédito de liquidação duvidosa e prestação de garantias 15 (25.234)           (4.848)          (20.386)           421%

Resultado de Intermediação Financeira 87.898            77.601         10.297            13%

(-) Custos com pessoal 16 (118.816)        (41.752)        (77.064)           185%

(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 17 (35.668)           (24.342)        (11.326)           47%

(-) Depreciações e amortizações do exercício 9 (9.580)             (21.480)        11.900            -55%

(-) Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 19 (2.362)             (2.505)          143                 -6%

(-) Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras (1.868)             -                    (1.868)             100%

Outros proveitos e custos operacionais 18 (3)                     -                    (3)                     100%

Resultado Operacional (80.399)           (12.478)        (67.921)           544%

Resultado Não Operacional -                       1.022           (1.022)             -100%

Resultados antes de impostos e outros encargos (80.399)           (13.500)        (66.899)           496%

Encargos sobre o resultado corrente -                       -                    -                       

Resultado líquido individual do exercício (80.399)           (13.500)        (66.899)           496%
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MARGEM FINANCEIRA 

 

 
 

Os juros da carteira de microcrédito impulsionaram o crescimento da margem financeira, 

contribuindo com 99,32% dos proveitos. 

 
MARGEM COMPLEMENTAR 

 

No exercício de 2021, a Margem Complementar atingiu AOA 7.623 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. 

 

  

Margem Financeira Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Juros e proveitos equiparados

Juros de crédito 117.899     79.059       38.840       49%

Juros de activos financeiros detidos até à maturidade -                  6.636         (6.636)        -100%

    Bilhetes do Tesouro -                  6.636         (6.636)        -100%

Juros de depósitos e outras aplicações 803             1.891         (1.088)        -58%

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 803             1.891         (1.088)        -58%

118.702     87.586       31.116       36%

Juros de Outras Captações (13.193)      (12.701)      (492)           4%

(13.193)      (12.701)      (492)           4%

105.509     74.885       30.624       41%

Resultados de serviços e comissões Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Serviços e comissões recebidas

Por serviços Administrativos prestados 7.930 7.883 47 1%

7.930 7.883 47 1%

Serviços e comissões pagas

Por serviços bancários prestados por terceiros -307 -287 -20 7%

Comissões da actividade 0 -32 32 -100%

-307 -319 12 -4%

7.623 7.564 59 1%
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CUSTOS DE ESTRUTURA 

 
 

O crescimento do negócio da MULTICRÉDITO no ano de 2021 traduziu-se igualmente no 

aumento moderado dos custos de estrutura, na ordem de AOA 76.490 milhares, 

correspondentes a 87%. Desta forma, no ano corrente os custos de estrutura ascenderam a 

AOA 164.064 milhares, sendo que os custos com o pessoal têm um peso de 72,42%. 

Os fornecimentos e serviços de terceiros fixaram-se em AOA 35.668 milhares no ano de 2021. 

De referir que os custos com alugueres, auditorias e consultoria representam aproximadamente 

60% 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. 

 
 

O quadro acima demonstra evolução negativa do cost-to-income, como resultado do aumento 

dos custos de estrutura não compensados com o aumento das receitas. 

 

 

 

Custos de Estrutura Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Custos de Estrutura

(-) Custos com pessoal 118.816               41.752       77.064      185%

(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 35.668                 24.342       11.326      47%

(-) Depreciações e amortizações do exercício 9.580                   21.480       -11.900 -55%

164.064 87.574 76.490 87%

Cost-To Income Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Cost-To Income 145% 106% 39% 37%

Custos de Estrutura 164.064               87.574       76.490      87%

Produto Bancário 113.132               82.449       30.683      37%
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12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL  

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020. 

 

 
  

 

Adilson Gabriel Alves Catala  Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 
(Presidente)      (Administradora) 

  

 

Balanço Patrimonial

ACTIVO Notas 31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor
Variações em %

Disponibilidades 4       2.070 1.357 713 53%

Aplicações De Liquidez 0 105.293 -105.293 -100%

Créditos 187.681 177.438 10.243 6%

  Créditos 6       209.949 193.348 16.601 9%

 (-) Provisão Para Créditos De Liquidação Duvidosa -22.268 -15.910 -6.358 40%

Outros Valores 7       4.517 1.164 3.353 288%

Imobilizações 207.997 155.580 52.417 34%

  Imobilizações Corpóreas 8       9.253 3.741 5.512 147%

  Imobilizações Incorpóreas 9       198.744 151.839 46.905 31%

Total do Activo 402.265 440.832 -38.567 -9%

PASSIVO Notas 31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor
Variações em %

Outras Captações 10    206.240 242.194 -35.954 -15%

Outras Obrigações 11    159.931 82.145 77.786 95%

Total do Passivo 366.171 324.339 41.832 13%

Capital Social 12    200.000 200.000 0 0%

(-) Capital a Realizar 0 0 0

Resultados Transitados -83.507 -70.007 -13.500 19%

Resultados Exercício -80.399 -13.500 -66.899 496%

Total de Capital Próprio 36.094 116.493 -80.399 -69%

Milhares de Kwanzas
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020. 

 

 
 

 

 

Adilson Gabriel Alves Catala  Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 
(Presidente)      (Administradora) 

  

 
 

 

 

 

 
  

Demonstração de Resultados Milhares de Kwanzas

Notas 31.12.2021 31.12.2020

Variações em 

Valor

Variações 

em %

Proveitos de instrumentos financeiros activos 118.702          87.585         31.117            36%

        Proveitos de Créditos 13 117.899          79.059         38.840            49%

        Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 13 -                       6.636           (6.636)             -100%

        Proveitos de Aplicações de Liquidez 803                 1.891           (1.088)             -58%

(-) Custos de instrumentos financeiros passivos (13.193)           (12.701)        (492)                4%

       Custos de Outras Captações 13 (13.193)           (12.701)        (492)                4%

Margem Financeira 105.509          74.885         30.624            41%

Resultado de prestação de serviços financeiros 14 7.623              7.564           59                    1%

(-) Provisões para crédito de liquidação duvidosa e prestação de garantias 15 (25.234)           (4.848)          (20.386)           421%

Resultado de Intermediação Financeira 87.898            77.601         10.297            13%

(-) Custos com pessoal 16 (118.816)        (41.752)        (77.064)           185%

(-) Fornecimentos e serviços de terceiros 17 (35.668)           (24.342)        (11.326)           47%

(-) Depreciações e amortizações do exercício 9 (9.580)             (21.480)        11.900            -55%

(-) Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 19 (2.362)             (2.505)          143                 -6%

(-) Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras (1.868)             -                    (1.868)             100%

Outros proveitos e custos operacionais 18 (3)                     -                    (3)                     100%

Resultado Operacional (80.399)           (12.478)        (67.921)           544%

Resultado Não Operacional -                       1.022           (1.022)             -100%

Resultados antes de impostos e outros encargos (80.399)           (13.500)        (66.899)           496%

Encargos sobre o resultado corrente -                       -                    -                       

Resultado líquido individual do exercício (80.399)           (13.500)        (66.899)           496%
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MUTAÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS 
Em 31 de Dezembro de 2021. 

 

 
 

 

 

Adilson Gabriel Alves Catala  Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 
(Presidente)      (Administradora) 

 

 
 

 

Demonstração da mutação dos capitais próprios Milhares de Kwanzas

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                    (31 490)        (31 490)

Saldos em 31 de Julho de 2018 (26 490)                   (26 490)       

Recebimentos por Aumentos de Capital                    188 150       188 150 

Constituições de Reservas                               -                  - 

Resultado do Periódo                    (38 473)        (38 473)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 123 187                  123 187      

Recebimentos por Aumentos de Capital                       6 850           6 850 

Constituições de Reservas                               -                  - 

Resultado do Periódo                    (13 500)        (13 500)

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 116 493                  116 493      

Recebimentos por Aumentos de Capital                               -                  - 

Constituições de Reservas                               -                  - 

Resultado do Periódo                    (80 398)        (80 398)

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 36 095                    36 095        
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020. 

 

 
 

 

 

 

Adilson Gabriel Alves Catala  Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 
(Presidente)      (Administradora) 

  

 
 

  

 

Demonstração de Fluxo de Caixa Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

I Fluxo de Caixa da Margem Financeira (II+III) 99.553 76.971 22.582 29%

II Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos (1+2+3+4) 114.292 82.024 32.268 39%

1       Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez 803 1.891 -1.088 -58%

2       Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 0 6.636 -6.636 -100%

4       Recebimentos de Proveitos de Créditos 113.489 73.497 39.992 54%

III (-) Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Passivos (5+6+7+8+9) -14.739 -5.053 -9.686 192%

9       Pagamentos de Custos de Outras Captações -14.739 -5.053 -9.686 192%

VI Fluxo de Caixa dos Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 7.623 7.564 59 1%

VIII FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII) 107.176 84.535 22.641 27%

IX FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0 0

10    (-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização -154.484 -66.094 -88.390 134%

11    (-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado 0 0 0

12    Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos 0 0 0

13    Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações 36.333 14.818 21.515 145%

14    Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras 0 0 0

15    Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais -3 0 -3 100%

X RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (10+11+12+13+14+15) -118.154 -51.276 -66.878 130%

XI FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X) -10.978 33.259 -44.237 -133%

16    Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez 105.293 -105.037 210.330 -200%

17    Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos 0 89.998 -89.998 -100%

20    Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos -16.601 -93.737 77.136 -82%

XII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (16+17+18+19+20) 88.692 -108.776 197.468 -182%

XIII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES 0 0 0

21    Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações -62.001 -80.609 18.608 -23%

XIV FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23) -62.001 -80.609 18.608 -23%

XV FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV) 26.691 -189.385 216.076 -114%

24    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos 0 0 0

25    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez -37.500 133.000 -170.500 -128%

26    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

27    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados 0 0 0

28    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais 0 0 0

29    Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações 22.500 0 22.500 100%

XVI FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (24+25+26+27+28+29) -15.000 133.000 -148.000 -111%

XVII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS 0

30    Recebimentos por Aumentos de Capital 0 0 0

XVIII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS (30+31+32+33+34) 0 0 0

XIX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES 0 0 0

XX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX) -15.000 133.000 -148.000 -111%

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 1.357 24.483 -23.126 -94%

SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO 2.070 1.357 713 53%

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX) 713 -23.126 23.839 -103%
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13. NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020. 

 

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

quando expressamente indicado, conforme disposições regulamentares.  

 

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 Contas das Instituições 

Financeiras Não Bancárias (PCIFNB).  

 

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 PCIFNB, conforme 

definido no Instrutivo nº 15/19 de 06 de Setembro, do Banco Nacional de Angola (adiante 

igualmente designado por “BNA”), o qual passou a vigorar a partir de 09 de Setembro de 

2019. 

 

As demonstrações financeiras da sociedade de microcrédito em 31 de Dezembro de 2021 

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

em vigor, 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 2021, a MULTICRÉDTIDO não apresenta nenhum activo ou passivo 

denominado em moeda externa, no entanto, os câmbios face ao AOA das divisas de referência 

para as operações no sistema financeiro angolano, são os seguintes: 
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Em 31 de Dezembro de 2021, os câmbios face ao AOA das divisas a que a Multicrédito se 

encontra mais exposto são os seguintes: 

 2021 2020 

USD 

   

554,981 

  

    510,381   

EUR 

    

585,113 

     

   572,290 

 

As demonstrações financeiras da sociedade de microcrédito relativas ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2021 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em sessão ordinária 

nº 01/CAO/2022 no dia 11 de Abril de 2022 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: 

 

 

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 
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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 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; 

b) Títulos disponíveis para venda; 
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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. 

 

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 
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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. 

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, omissões 

ou outros proveitos registados em rubricas de resultados ao longo da vida das operações. 
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As operações de crédito, por desembolso, são concedidas em moeda nacional para todas as 

entidades. 

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

classificadas em função do seu risco e submetidas à constituição de provisões, de acordo com 

o Avisos nº 8/2012 sobre os requisitos de funcionamento das Sociedades de Microcrédito 

Nos termos do Aviso nº 8/2012, de 30 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  

 

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. 

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. 

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 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 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 8/2012, de 30 de Março. 

A MULTICRÉDITO tem aplicado uma metodologia de classificação individual das posições de 

risco para os créditos e respectivas provisões, que leva em consideração as directrizes 

estabelecidas no artigo 4º do Aviso nº 11/2014, de 10 de Dezembro. A referida metodologia 

tem permitido melhor o acompanhamento das operações.  

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 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 

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: 



                                                                        

                                            
 

45 

Relatório & Contas de 2021 

 

a) quando as participações societárias estejam em relação de grupo; ou 

  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 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. 
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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. 

 
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 2020 e 2019, 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.  
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Uma percentagem equivalente a 30% do aumento das amortizações que resulta das 

reavaliações efectuadas não é aceite como custo para efeitos fiscais. 

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; 

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

esperado. 

Durante o ano de 2021 e 2020 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 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 2020, a sociedade de microcrédito não procedeu à actualização monetária 

das suas imobilizações financeiras e dos seus fundos próprios, em virtude da inflação 
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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. 

 

3.2.9. BENEFÍCIOS A COLABORADORES 

 

Responsabilidades com pensões de reforma 

O Decreto Presidencial n.º 227/18, de 27 de setembro, com as necessárias adaptações 

emanadas no Decreto Presidencial n.º 295/20, de 18 de Novembro, veio aprovar um novo 

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

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. 

 

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. 
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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 19). 

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

sendo considerado fiscalmente um contribuinte do Regime Geral. A tributação dos seus 

rendimentos é efectuada nos termos da Lei n.º 26/20, de 20 de Julho, sendo, Lei que altera o 

Código do Imposto Industrial actualmente, a taxa de imposto aplicável de 25%, 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 da referida lei 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 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. 
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3.2.11. OUTROS IMPOSTOS  

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 Lei n.º 26/20, de 20 de Julho, sendo, Lei que altera o Código do 

Imposto Industrial, 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 20/20, de 9 de Julho, Lei que aprova o Código de Imposto 

Predial, 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.  

 

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. 
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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 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 
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estejam cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos 

quando recebidos por se considerar, que a sua recuperação é remota.  

 

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. 

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 
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Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, as disponibilidades em outras instituições de crédito não 

são remuneradas e situavam-se em AOA 2.070 milhares e AOA 1.573 milhares 

respectivamente.  

 

 
5. ACTIVOS FINANCEIROS MANTIDOS ATÉ AO VENCIMENTO 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica não apresentava nenhum valor inscrito. 

 

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, mantendo um rigoroso controlo de 

riscos, nomeadamente os riscos de liquidez e de mercado. 

 
 
  

Disponibilidades Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Valores em tesouraria 7                   21               (14)              (67%)

Valores em tesouraria moeda nacíonal 7                   21               (14)              (67%)

Disponibilidades em outras instituições de crédito 2.063           1.336          727             54%

Em instituições de crédito no país 2.063           1.336          727             54%

2.070           1.357          713             53%
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6. CRÉDITO 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 
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Em 31 de Dezembro de 2021, 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 2021, a carteira de crédito da 

MULTICRÉDITO apresenta a seguinte distribuição: 

 

 
A 31 de Dezembro de 2021 a Carteira de Crédito apresentava as seguintes taxas médias 

ponderadas: 
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Em 31 de Dezembro de 2021, o prazo residual do crédito, incluindo proveitos a receber, 
apresentava a seguinte estrutura: 
 

  
 

 

7. OUTROS VALORES 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

  
 

A 31 de Dezembro de 2021 o saldo da rubrica de outros valores refere-se maioritariamente 

a despesas antecipadas, cujos custos serão reconhecidos no exercício económico futuro, em 

AOA 2.688 milhares. 

 

  

Outros Valores Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Devedores 110                -                   110                 100%

Despesas antecipadas 2.688             -                   2.688             100%

Adiantamento 836                282              554                 196%

Contas diversas 883                882              1                     0%

4.517             1.164           3.353             288%

Imparidade para outros activos -                      -                   -                      -                      

4.517             1.164           3.353             288%
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8. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica de Imobilizações Corpóreas em curso tem a seguinte 

composição: 

  
  

 

Em 31 de Dezembro de 2021, a movimentação das Imobilizações Corpóreas, apresentava a 

seguinte estrutura: 

 
 

A 31 de Dezembro de 2021, a rubrica de Imobilizações Corpóreas é composta 

fundamentalmente por mobiliário relativo ao apetrechamento do edifício sede AOA 7.681 

milhares e equipamentos informáticos e eletrónicos no valor de AOA 10.901 milhares. 

 

 

  

Imobilizado Corporeo Milhares de Kwanzas

31.12.202

1
31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Equipamento

Mobiliário 7.681 3.445 4.236 123%

Equipamento Informático 10.901 6.501 4.400 68%

Motorizadas 735 735 0 0%

Imobilizações Corporeas em curso 12 49 -37 (76%)

Outras Imobilizações em Curso 12 49 -37 (76%)

19.329 10.730 8.599 80%

Amortizações Acumuladas

Relativas ao exercício corrente -10.076 -6.989 -3.087 44%

Relativas ao exercícios anteriores 0 0 0

-10.076 -6.989 -3.087 44%

9.253 3.741 5.512 147%

Movimentos da rubrica:

Saldo em 31 de 

Dezembro 2020

Aquisições/

Dotações

Alienações/

Abates

Transferências Saldo em 31 de 

Dezembro 2021

Equipamento

Mobiliário 3 445 4 236 0 0 7 681

Equipamento Informático 6 501 4 400 0 0 10 901

Motorizadas 735 0 0 0 735

Imobilizações corporeas em curso 49 -36 0 0 13

Outras Imobilizações em Curso 49 -36 0 0 13

10 730 8 600 0 0 19 330

Amortizações Acumuladas

Imóveis -255 255 0 0 0

Mobiliário -1 399 -1 049 0 0 -2 448

Equipamento Informático -4 845 -2 109 0 0 -6 954

Motorizadas -490 -184 0 0 -674

-6 989 -3 087 0 0 -10 076
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9. IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 

 

Em 31 de Julho de 2021 e 2020, esta rubrica de Imobilizações incorpóreas em curso tem a 

seguinte composição: 

  
 

Em 31 de Dezembro de 2021, a movimentação das imobilizações Incorpóreas, apresentava a 

seguinte estrutura: 

 
 

A 31 de Dezembro de 2021, a rubrica de Gastos com Desenvolvimento apresenta um saldo 

de AOA 198.744 milhares referentes aos investimentos com o Projecto EZ Finance cuja 

capitalização esta prevista nas normas básicas do PCIFNB. Prevê-se que o uso e depreciação 

destes activos ocorram a partir da data de início da exploração destes activos ou período em 

que passam a ser usufruídos os benefícios decorrentes dos investimentos. 

10. OUTRAS CAPTAÇÕES 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

Movimentos da rubrica:

Saldo em 31 de 

Dezembro 2020

Aquisições/

Dotações

Alienações/

Abates

Transferências Saldo em 31 de 

Dezembro 2021

Software 4 596 0 0 0 4 596

Gastos de Expansão e Organização 51 569 1 0 0 51 570

Gastos Com Desenvolvimento 145 344 53 400 0 0 198 744

201 509 53 401 0 0 254 910

Amortizações Acumuladas

Software -3 830 -766 0 0 -4 596

Gastos de Expansão e Organização -45 840 -5 730 0 0 -51 570

-49 670 -6 496 0 0 -56 166

Captações de Liquidez Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor

Variações 

em %

Captações de Liquidez de Outras Entidades 202.500          240.000    (37.500)          -16%

Custos a Pagar a Outras Entidades 3.740              2.194         1.546             70%

Total 206.240          242.194    (35.954)          -15%
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11. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

  
 

Outras Obrigações Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Outras obrigações de natureza fiscal 1.738 33 1.705 5167%

Impostos s/ rendimentos trabalho 1.390 0 1.390 100%

Imposto aplicações de capitais 0 33 -33 (100%)

Imposto Sobre Valor Acrescentado (IVA) 348 0 348 100%

Credores por Aquisição de Bens e Direitos 118.521 65.620 52.901 81%

  Fornecedores 118.521 65.620 52.901 81%

Credores diversos 34.890 14.818 20.072 135%

Outros 34.890 14.818 20.072 135%

Pessoal, salários e remunerações 4.782 1.674 3.108 186%

Subsidio Natal e Férias 4.782 1.674 3.108 186%

159.931 82.145 77.786 95%
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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 2021 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 totalmente realizado em dinheiro pelos accionistas.  

 

Em 31 de Dezembro de 2021, a estrutura accionista da sociedade de microcrédito é a seguinte: 

 

 
 

Dando cumprimento ao disposto no 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,  Haekel Alexandre Guardado Duarte e Adilson Gabriel Alves Catala, membros 

do Conselho de Administração são detentores de participações sociais na MULTICRÉDITO de  

1,25%, 1,63% e 60,38%, no montante de AOA 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

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

120.075.000,00 (cento e vinte milhões e setenta e cinco mil kwanzas) respectivamente, o Fiscal 

Único, declaram que não detém nenhuma participações directas e nem indirectas, no capital 

social da sociedade. 

 

 
  

Capital

Nº de acções % Nº de acções %

Adilson Gabriel Alves Catala 11.660            58,30% 11.660            58,30%

Silvano Honório Campos de Araújo 3.000               15,00% 3.000               15,00%

António Augusto Morais Garcia 2.000               10,00% 2.000               10,00%

Paulina Nsando Pedro 1.100               5,50% 1.100               5,50%

Sérgio Carneiro de Vasconcelos Franco 750                  3,75% 750                  3,75%

Fernando Sebastião Manuel Luis 350                  1,75% 350                  1,75%

Haekel Alexandre Guardado Duarte 325                  1,63% 325                  1,63%

Georgina Paciência Teresa Catala Esmeraldo 250                  1,25% 250                  1,25%

Albino dos Prazeres Guenterra 215                  1,08% 215                  1,08%

Matilde Manuel Adriano Paulo 200                  1,00% 200                  1,00%

Nataniel Festa Sapiri 150                  0,75% 150                  0,75%

20.000            100% 20.000            100%

31.12.2021 31.12.2020
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13. MARGEM FINANCEIRA 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

  

 
 

14. RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS  

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

  

Margem Financeira Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Juros e proveitos equiparados

Juros de crédito 117.899     79.059       38.840       49%

Juros de activos financeiros detidos até à maturidade -                  6.636         (6.636)        -100%

    Bilhetes do Tesouro -                  6.636         (6.636)        -100%

Juros de depósitos e outras aplicações 803             1.891         (1.088)        -58%

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 803             1.891         (1.088)        -58%

118.702     87.586       31.116       36%

Juros de Outras Captações (13.193)      (12.701)      (492)           4%

(13.193)      (12.701)      (492)           4%

105.509     74.885       30.624       41%

Resultados de serviços e comissões Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Serviços e comissões recebidas

Por serviços Administrativos prestados 7.930 7.883 47 1%

7.930 7.883 47 1%

Serviços e comissões pagas

Por serviços bancários prestados por terceiros -307 -287 -20 7%

Comissões da actividade 0 -32 32 -100%

-307 -319 12 -4%

7.623 7.564 59 1%
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15. PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E 

PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 
 

 

16. PESSOAL 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

  

Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Crédito concedido a clientes: -                    

Crédito concedido -                    

Dotação do exercicio 25.234           4.848              20.386         421%

Reversão do exercicio -                      -                      -                    

Recuperação de crédito e juros -                      -                      -                    

25.234           4.848              20.386         421%

25.234           4.848              20.386         421%

Custos com pessoal Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variaçõe

s em %

Membros dos orgãos de gestão e fiscalização 62.240 20.743 41.497 200%

Retribuição base 45.890 16.475 29.415 179%

Subsidio de representação 6.188 0 6.188 100%

Subsídios Férias 3.532 2.173 1.359 63%

Subsídios Natal 3.460 0 3.460 100%

Subsídio de Alimentação 1.421 1.017 404 40%

Subsídio de Transporte 1.737 1.066 671 63%

Abono Familiar 12 12 0 0%

Empregados 56.576 21.009 35.567 169%

Retribuição base 36.187 8.372 27.815 332%

Encargos com Formação 0 673 -673 -100%

Subsídios Férias 2.952 944 2.008 213%

Subsídios Natal 3.118 4.425 -1.307 -30%

Subsídio de Alimentação 2.915 1.778 1.137 64%

Subsídio de Transporte 2.915 1.780 1.135 64%

Abono Familiar 12 12 0 0%

Acidente de Trabalho 252 224 28 13%

Segurança social 8.098 2.801 5.297 189%

Encargos com saúde 127 0 0 100%

118.816 41.752 77.064 185%
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17. FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

 

18. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

  

Fornecimentos e serviços de terceiros Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações em 

Valor

Variações 

em %

Agúa energia e combustíeis 297 244 53 22%

Material de consumo corrente 1.663 883 780 88%

Rendas e alugueres 8.300 5.915 2.385 40%

Comunicações 1.578 1.671 -93 -6%

Deslocações, estadas e representações 1.548 208 1.340 644%

Publicidade 3.377 2.056 1.321 64%

Conservação e reparação 2.777 1.089 1.688 155%

Estudos e consultoria 1.418 4.621 -3.203 -69%

Licença Software 2.601 1.883 718 38%

Outros serviços especializados 0 240 -240 -100%

Auditoria 6.768 4.187 2.581 62%

Seguros 15 16 -1 -6%

Contencioso 2.000 104 1.896 1823%

Transportes 2.671 710 1.961 276%

Outros fornecimentos e serviços externos 655 515 140 27%

35.668              24.342       11.326                 47%

Outros resultados de exploração Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020

Variações 

em Valor

Variações 

em %

Impostos e taxas não incidentes sobre os resultados 0 0

Custos e prejuizos diversos 0 0

Proveitos diversos -3 0 -3 100%
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19. IMPOSTOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

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

considerado fiscalmente um contribuinte do Regime Geral. A tributação dos seus rendimentos 

é efectuada, à taxa de 25%, nos termos Lei n.º 26/20, de 20 de Julho, sendo, Lei que altera 

o Código do Imposto Industrial. 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o apuramento para efeitos de determinação da 

contribuição industrial pode ser detalhado como segue: 

 

  

Impostos Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Resultados antes de impostos -80.399 -13.500 -66.899 496%

Valor a deduzir 0 0

Valor a acrescer 0 0

Lucro tributável 0 0

Taxa nominal de imposto 25% 25% 0 0%

0 0

Reporte de prejuízo fiscal 0 0

Imposto apurado 0 0

Excesso de estimativa de imposto

Resultado liquido do exercício -80.399 -13.500 -66.899 496%

Taxa efectiva de imposto
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20. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 
 

 

21. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

A 31 de Dezembro a MULTICRÉDITO aguardava a autorização do Banco Nacional de Angola 

para escrituração do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral no valor de AOA 

300.000 milhares, bem como a alteração da composição da estrutura accionista. No entanto, 

no dia 16 de Fevereiro de 2022 a MULTICRÉDITO recebeu do BNA, uma comunicação com a 

referência Nº 178/DRO/22 dando nota do cancelamento do processo por incumprimento dos 

prazos na submissão de informação adicional solicitada. Assim sendo, o Conselho de 

Administração está a trabalhar com os accionistas no sentido de prestar a informação em falta. 

 

  

Rubricas extrapatrimoniais Milhares de Kwanzas

31.12.2021 31.12.2020
Variações 

em Valor

Variações 

em %

Valor Actual Das Operações De Crédito 228.824 193.348 35.476 18%

Crédito mantidos no activo 209.949 193.348 16.601 9%

Créditos transferidos para prejuízo 18.875 0 100%

Outras Contas De Controlo -228.825 -193.348 -35.477 18%
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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 2021, 

no montante de AOA 80.399 milhares, transitem para o exercício de 2022. 
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15. RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
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16. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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