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A BODIVA enquanto Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, coloca à disposição da economia

angolana mercados juridicamente seguros onde, as entidades que procuram financiar as suas actividades

(os emitentes) e aqueles que pretendem rentabilizar os seus capitais (os investidores), podem negociar

com equidade, confiantes que não serão discriminados ou preteridos no acesso à informação, nem no

acesso às oportunidades de negociação que surjam.

A BODIVA assegurará, a todos os intervenientes, uma conectividade transparente nos mercados

regulamentados de valores mobiliários, pelo que o nosso lema é:

Promover o desenvolvimento do mercado regulamentado de valores mobiliários e derivados - e,

desse modo, contribuir decisivamente para o financiamento sustentado da economia de Angola.

Colocar à disposição do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados, as

infraestruturas físicas e tecnológicas que são necessárias para que ele possa funcionar de modo

eficiente, de acordo com as boas práticas internacionalmente reconhecidas e com custos

competitivos, mesmo no plano externo.

Gerir e coordenar as infraestruturas institucionais do Mercado Regulamentado de Valores

Mobiliários - Membros do Mercado, Contraparte Central e Central de Valores Mobiliários – para que

a negociação e a liquidação das transacções de títulos decorram sem falhas e com custos

internacionalmente competitivos

Promover a sã concorrência no Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários pela divulgação

clara, rigorosa e tempestiva da informação indispensável para a tomada de decisões financeiras e

pela elevação dos padrões de conhecimento que orientem a resposta às seguintes perguntas:

Porquê investir? Como investir?

Gerir os negócios com espírito empresarial de criação de valor por duas vias: (i) a convergência de

interesses entre emitentes e investidores; (ii) a competitividade no contexto das economias

subsaarianas.

Trabalhar com profissionalismo e dedicação, através duma equipa com um elevado grau de

envolvimento, responsabilidade e respeito pela diversidade.



Agir com honestidade, transparência, rigor e sentido ético e evitar qualquer conduta, por 
acção ou por omissão, que comprometa a reputação MRVM&D.

Jurídica – Defender a segurança jurídica no Mercados Regulamentados de Valores 
Mobiliários, através de contratos que definem com evidente clareza as obrigações das 
partes.
Operacional Assegurar que os sistemas tecnológicos dos Mercados Regulamentados de 
Valores Mobiliários funcionam sem falhas, e ter em prontidão planos de contingência e 
recuperação.

Promover a sã concorrência entre todas as Instituições Financeiras que intervenham nos 
mercados regulamentados.

Promover a excelência, a criatividade, o orgulho e a paixão no exercício de actividades 
em mercados financeiros exigente e em constante mudança.

Respeitar a diversidade, a dignidade e o desenvolvimento do talento dos nossos 
colaboradores, promover o espirito de equipa bem como a satisfação no emprego, 
através do elevado grau de envolvimento dos colaboradores e um adequado sistema de 
incentivos.





As actividades de negócio e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários assentaram em dois eixos

principais: (i) operacionalização dos mercados e (ii) promoção do mercado

1. Implementação do sistema de gestão de ofertas públicas

1. Participação na 53ª reunião do Comité de Bolsas de Valores da Região SADC (COSSE)

2. Iniciativas que concorrem para o alargamento da base de investidores

- Lançamento do Portal do Investidor

- Integração e Admissão a Negociação das Unidades de Participação do Fundo BFA Oportunidades

3. Migração do Mercado Primário dos Títulos do Tesouro para a BODIVA

4. Reconhecimento da BODIVA como Agência de Nacional de Numeração pela Association of National Numbering

Agencies (ANNA).



Montante Negociado Quota de Mercado

1 Banco de Fomento Angola 366 573 048 413 AOA 51,13%

2 Standard Bank Angola 148 743 691 615 AOA 20,75%

3 Banco Angolano de Investimentos 82 273 035 179 AOA 11,48%

4 Banco BIC S.A 56 435 416 023 AOA 7,87%

5 Banco Millennium Atlantico 26 540 073 127 AOA 3,70%

6 Banco de Negocios Internacional 14 818 141 689 AOA 2,07%

7 Banco Economico 11 421 050 570 AOA 1,59%

8 Banco Caixa Geral Angola 6 440 947 158 AOA 0,90%

9 Banco Regional do Keve 3 548 558 918 AOA 0,49%

10 MADZGLOBAL 102 808 919 AOA 0,01%

11 Banco SOL 75 625 038 AOA 0,01%

716 972 396 649 AOA 100%

Notas:

1. O montante negociado apresentado inclui as compras e as vendas, isto é, double counted .

Ranking Membro de Negociação
I Semestre 2018

Totais





Análise do resultado do período

No período findo em 30 de Junho de 2018, o Resultado Líquido da BODIVA ascendeu a AOA 338,5 milhões,

verificando-se uma aumento de 100,46% face ao período homólogo. O lucro observado no período é explicado

essencialmente pelo aumento dos proveitos operacionais em 89,04% face ao semestre anterior.

Apresentamos no mapa abaixo, o resumo dos principais indicadores dos resultados, bem como a sua variação

em termos absolutos e percentuais em relação ao período homólogo.

Proveitos

Em 30 de Junho de 2018, os proveitos com a prestação de serviços financeiros totalizaram AOA 664,0 milhões,

traduzindo-se num acréscimo de 62,27% face aos AOA 409,2 milhões registados no período homólogo,

distribuído por actividade, conforme indicado na tabela abaixo.
Valores em milhares de Kwanzas

jun/16 jun/17 jun/18 Var.% 17-18

Gestão de mercados regulamentados

Comissão Filiação 3 000   - 575   -

Taxa de bolsa 79 200   66 689   219 431   229,04%

Senhas de acesso 990   990   1 380   39,39%

Manutenção em Negociação - 300 000   300 000   0,00%

Manutenção de Membro de Negociação - - 14 228   100,00%

Cotação de fecho de Valores Mobiliários 5   - - -

Total 83 195   367 679   535 614   45,7%

Gestão de sistemas de compensação, liquidação e custódia

Comissão Filiação 3 000   575   -

Comissões de liquidação - 38 982   110 915   184,53%

Transferência de Valores Mobiliários 2 543   5 736   125,57%

Senhas de acesso 2 085   -

Manutenção de Membro de Liquidação 3 500   -

Manutenção de Contas Activas 4 147   -

Abertura de Contas 953   -

Depósito e Levantamento de Valores Mobiliários 119   -

Integração Unidades de Participação 380   -

Encerramento de conta 5   10   100,00%

Total 3 000   41 530   128 419   209,2%

Total 86 195   409 209   664 033   62,27%

Valores em milhares de Kwanzas

jun/16 jun/17 jun/18 Var. Var.% 17-18

Resultado de Intermediação Financeira 86 195   409 209   773 549   364 340   89,04%

Resultado Operacional - 173 208   153 425   431 381   277 956   181,17%

Resultado Liquido - 175 136   168 877   338 533   169 656   100,46%



Os proveitos decorrentes da actividade de gestão de mercados regulamentados, registaram um aumento de

45,7%, justificado essencialmente pelo aumento em 229,0% das comissões de negociação, face ao mesmo

período de 2017.

Relativamente aos proveitos resultantes da actividade de gestão de sistemas de compensação, liquidação e

custódia, houve um aumento em 209,2%, ao totalizar 128,4 milhões.

Quanto à composição dos proveitos, a 30 de Junho os serviços de manutenção em negociação representaram

38,8% dos proveitos totais, enquanto a taxa de bolsa e a comissão de liquidação corresponderam a 28,4% e

14,3% respectivamente.

Os proveitos de instrumentos financeiros activos totalizaram 109,5 milhões resultantes de aplicações de liquidez,

representando cerca de 14,2% dos proveitos totais.

Evolução dos Custos de Estrutura

Ao final do primeiro semestre de 2018 à rubrica de custo com pessoal (AOA 200,1 milhões), fornecimento e

serviços de terceiros (AOA 82,6 milhões), depreciações e amortizações (AOA 36,7 milhões) e impostos e taxas

(AOA 16,1 milhões), totalizaram AOA 335,7 milhões, mais 31,30% comparativamente ao período homólogo.

Valores em milhares de Kwanzas

jun/16 jun/17 jun/18

Proveitos de instrumentos financeiros activos

Proveitos de aplicações de liquidez - - 109 515   

Total - - 109 515   

jun/16 jun/17 jun/18 Var. 17-18 Var.% 17-18

Custos com Pessoal 132 524   137 298   200 116   62 818   45,75%

Fornecimento e Serviços de Terceiros 100 533   80 766   82 635   1 869   2,31%

Impostos e Taxas 1 107   1 603   16 195   14 592   910,32%

Depreciação e Amortizações 28 609   35 964   36 709   745   2,07%

Total 262 773   255 631   335 655   80 024   31,30%



Análise do Balanço
O activo total líquido da BODIVA ascendeu, em 30 de Junho de 2018, a AOA 1.699 milhões, representando um

aumento, face a Dezembro de 2017, de 25,74%, sendo que, em termos de composição, a maior parcela da

rubrica é representada pelas contas a receber (43,34%). Relativamente ao passivo, houve um aumento de 5,15%

face a Dezembro de 2017, conforme ilustram os quadros abaixo.

o Capitais Próprios e Equiparados

À semelhança do observado em 2017, os Fundos Próprios Totais voltaram a crescer, apresentando uma
variação positiva de 28,92%, atingindo os 1.508,9 milhões de kwanzas em Junho de 2018. Este crescimento é
explicado pela melhoria dos resultados do exercício, como pode ser visto no quadro abaixo.

o Estrutura e Variação do Passivo e Fundos Próprios

Valores em milhares de Kwanzas

dez/16 % dez/17 % jun/18 % Var. 17-18 Var. % 17-18

Passivo 141 413   30% 181 046   13% 190 368   11% 9 322   5,15%

Fundos Próprios 324 948   70% 1 170 460   87% 1 508 993   89% 338 533   28,92%

Total 466 361   100% 1 351 506   100% 1 699 361   100% 347 855   25,74%

o Estrutura do Activo
Valores em milhares de Kwanzas

dez/16 % dez/17 % jun/18 %

Disponibilidades 170 299   37% 564 017   42% 289 851   17,06%

Aplicação de Liquidez - 0% 1 160   0% 519 980   30,60%

Outros Valores 137 488   29% 693 353   51% 736 426   43,34%

Imobilizações 158 574   34% 92 976   7% 153 104   9,01%

Total 466 361   100% 1 351 506   100% 1 699 361   100%

Valores em milhares de Kwanzas

dez/16 dez/17 jun/18 Var. Var.% 17-18

Capital 639 570 900 000 900 000 - 0,00%

Fundos - - - - 0,00%

Reservas - - 45 000 45 000 n/a

Resultados transitados -20 777 -314 622 225 460 n/a n/a

Resultados de Exercício -293 845 585 082 338 533 -246 549 -42,14%

Total 324 948   1 170 460   1 508 993   338 533   28,92%



Fundos Próprios Regulamentares (Nos termos do nº2, do artigo 3º, do Regulamento n.º 3/14 de 30 de Dezembro)

Finalmente, importa referir que a 30 de Junho de 2018 os fundos próprios regulamentares estavam em

conformidade com o disposto no Regulamento nº 3/14 de 30 de Dezembro da Comissão do Mercado de

Capitais, conforme detalhe abaixo:

Valor do ano 
anterior

jun/18

a) Elementos a agregar

Capital realizado 900 000  

Resultados líquidos positivos do exercício 338 533  

Resultados transitados 225 460  

Total (A) 1 463 993  

b)  Elementos a deduzir

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais
18 902  

De exercícios anteriores

Outros activos incorpóreos, líquidos de amortizações 32 422  

25% dos gastos de pessoal e fornecimentos de terceiros do ano anterior 504 417  126 104  

15% das comissões cobradas por prestação de serviços 1 046 235  156 935  

Total (B) 334 364  

Fundos Próprios Regulamentares  (C = A-B) 1 129 629  

Total do Passivo (D) 190 368  

Avaliação dos Fundos Próprios Regulamentares (nº3 do artigo 3º) (C-D) 939 261  

Regular





Demonstrações Financeiras

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.

ACTIVO Notas jun/18 dez/17

Disponibilidades 3 289 851 564 017 

Aplicações de liquidez

- Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 519 980 1 160 

Outros valores 5 736 426 693 353 

Imobilizações

- Imobilizações corpóreas 6 120 682 41 811 

- Imobilizações incorpóreas 6 32 422 51 165 

153 104 92 976 

Total do Activo 1 699 361   1 351 506   

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS Notas jun/18 dez/17

Outras obrigações 7 185 769 181 046 

Provisões para responsabilidades prováveis 8 4 599 -

Total do Passivo 190 368 181 046 

Capital Social 9 900 000 900 000 

Reservas e fundos 10 45 000 -

Resultados transitados 225 460 (314 622)

Resultado líquido do exercício 338 533 585 082 

Total dos Fundos Próprios 1 508 993 1 170 460 

Total do Passivo e dos Fundos Próprios 1 699 361 1 351 506 



Notas jun/18 jun/17

Proveitos de instrumentos financeiros activos

Proveitos de aplicações de liquidez 11 109 515 -

MARGEM FINANCEIRA 109 515 -

Resultados de prestação de serviços financeiros 12 664 033 409 209 

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 773 549 409 209 

Custos administrativos e de comercialização

Pessoal 13 (200 116) (137 298)

Fornecimentos de terceiros 14 (82 635) (80 766)

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 15 (16 195) (1 603)

Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras - (20)

Depreciações e amortizações 16 (36 709) (35 964)

Recuperação de custos Administrativos e de Comercialização 17 2 684 -

Provisões sobre outros valores e responsabilidades prováveis 18 (4 599)

Outros proveitos e custos operacionais 19 (4 597) (133)

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (342 168) (255 784)

RESULTADO OPERACIONAL 431 381 153 425 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 20 12 013 15 452 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS 443 394 168 877 

ENCARGO SOBRE O RESULTADO

Impsoto sobre o Resultado 21 (104 861) -

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 338 533 168 877



jun/18 jul/17

Resultados de operações cambiais (3 539) 1 

Resultados de prestação de serviços financeiros 530 251 131 527 

FLUXOS DE CAIXA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 526 713 131 528 

Pagamentos de custos administrativos e de comercialização (281 631) (232 660)

Recebimentos de Recuperação de Custos Administrativos 5 695 -

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 250 777 (101 132)

Investimentos em aplicações de liquidez (420 000) -

Investimentos em outros valores -

Investimentos em imobilizações (104 944) (717)

FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (524 944) (717)

Realização de capital 260 431 

FLUXOS DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS - 260 431 

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (274 167) 158 582 

Disponibilidades no início do exercício 564 017 170 299 

Disponibilidades no fim do exercício 289 851 328 881 

Capital 
social

Capital por 
realizar

Reservas e 
fundos

Resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Total 
Capital 
Próprio

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 900 000 (260 430) - (20 777) (293 845) 324 948

Aplicação do resultado líquido - - - (293 845) 293 845 -

Recebimento por realização do capital - 260 430 - - - 260 430

Resultado do exercício - - - - 585 082 585 082

Saldos em 31 de Dezembro 2017 900 000 - - (314 622) 585 082 1 170 460

Aplicação do resultado líquido - - 45 000 540 082 (585 082) -

Resultado do exercício - - - - 338 533 338 533

-

Saldos em 30 de Junho de 2018 900 000 - 45 000 225 460 338 533 1 508 993



NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Nota introdutória

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados,

S.A. (adiante igualmente designada por “BODIVA” ou “Sociedade”), com sede em Luanda, é

uma Sociedade detida pelo Estado Angolano. A Sociedade foi constituída no dia 2 de Julho de

2014, tendo iniciado a sua actividade no dia 1 de Agosto de 2014.

A BODIVA tem como objecto principal a gestão de mercados regulamentados e de sistemas

de compensação, liquidação e custódia.

2. Bases de apresentação e resumo das principais políticas contabilísticas

2.1 Bases de apresentação

Conforme referido, a Sociedade foi constituída em 2 de Julho de 2014, tendo iniciado a sua

actividade apenas em 1 de Agosto de 2014.

De acordo com o Artº 4º do Regulamento n.º 3/14 de 30 de Outubro da Comissão do

Mercado de Capitais, as Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados devem proceder

ao registo contabilístico das suas operações nos termos do Plano de Contas das Instituições

Financeiras em vigor, definido pelo Banco Nacional de Angola (adiante igualmente designado

por “BNA”).

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das

operações, com base nos livros e registos contabilísticos mantidos pela Sociedade, de acordo

com os princípios contabilísticos estabelecidos no Plano de Contas das Instituições Financeiras

(CONTIF), conforme definido no Instrutivo nº 09/07, de 19 de Setembro, do BNA e

actualizações subsequentes, nomeadamente a Directiva n.º 04/DSI/2011, que estabelece a

obrigatoriedade de adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS –

International Financial Reporting Standards) em todas as matérias relacionadas com

procedimentos e critérios contabilístico que não se encontrem estabelecidos no CONTIF. Estes

princípios poderão diferir dos geralmente aceites em outros países.

As demonstrações financeiras da BODIVA em 30 de Junho de 2018 encontram-se expressas

em milhares de Kwanzas, conforme Aviso nº 15/2007, Artº 5º do BNA, tendo os activos e

passivos denominados em outras divisas sido convertidos para moeda nacional com base no

câmbio médio indicativo publicado pelo Banco Nacional de Angola naquelas datas.



Em 30 de Junho de 2018, o câmbio médio do Kwanza (AOA) face ao Euro (EUR), Libra (GBP) e Dólar

(USD) era o seguinte:

2.2 Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras

foram as seguintes:

a) Especialização de exercícios

Os proveitos e custos são reconhecidos em função do período de vigência das operações, de acordo

com o princípio contabilístico da especialização de exercícios, sendo registados quando se vencem,

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.

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

efectuado ou assumido firme compromisso de efectivá-lo; b) na extinção, parcial ou total, de um activo,

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 proveitos e custos de operações contratadas a taxas fixas, prefixadas ou pós-fixadas, essas

vinculadas a índices de preços, variações de moedas estrangeiras e outros indexadores, são

apropriados, em conta específica de proveitos a receber ou custos a pagar, a crédito ou a débito,

respectivamente, das contas de proveitos ou custos efectivos, conforme o caso, em razão da fluência

de seus prazos contratuais, mantendo-se em conta destacada o montante efectivamente aplicado ou

captado.

a) Transacções em moeda estrangeira

Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Kwanzas à taxa de câmbio

média publicada pelo Banco Nacional de Angola à data do balanço. Os custos e proveitos relativos a

diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, são registados na demonstração dos resultados do

exercício em que ocorrem, nas rubricas de proveitos ou custos vinculadas às contas de activos e de

passivos, todas com a especificação “Variação cambial”.

Câmbio Médio 30/06/2018

1 USD 249,264

1 EUR 288,872

1 GBP 326,253

Fonte: BNA



a) Imobilizações corpóreas e incorpóreas

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição. A depreciação é calculada

pelo método das quotas constantes, com base nas taxas indicadas no Classificador Patrimonial, no

âmbito do decreto presidencial nº 177/10 de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico sobre as

Instruções de Inventariação dos Bens Patrimoniais Públicos. As taxas indicadas no referido decreto

correspondem aos seguintes anos de vida útil estimada:

Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas correspondem, essencialmente, a despesas de constituição e a software.

Estas despesas são registadas ao custo de aquisição e amortizadas pelo método das quotas constantes

ao longo de um período de três anos.

As imobilizações em curso, que correspondem, essencialmente, a despesas com software, encontram-

se registadas pelo custo de aquisição e iniciarão a sua amortização quando o respectivo software entrar

em funcionamento.

a) Redução no Valor Recuperável de Activos não financeiros (Imparidade)

A Sociedade 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:



1) Declínio significativo no valor de um activo, maior do que o esperado no seu uso normal;

2) Mudanças significativas no ambiente tecnológico, económico ou legal, com efeitos adversos
sobre o Sociedade;

3) 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;

4) Valor contabilístico de activos líquidos maior do que o valor de mercado;

5) Evidência disponível de obsolescência ou perda de capacidade física de um activo;

6) Mudanças significativas na forma de utilização do activo, como descontinuidade ou
reestruturação, com efeitos adversos para a Sociedade;

7) Indicação de que o desempenho económico do activo será pior do que o esperado.

a) Benefícios a colaboradores

Provisão para férias e subsídio de férias

A Lei Geral do Trabalho 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 releva contabilisticamente no exercício os valores relativos a férias e

subsídio de férias pagáveis no ano seguinte e férias não gozadas pagáveis no ano seguinte (Nota 7).

a) Provisões e contingências

Provisões

As provisões representam responsabilidades prováveis com prazos e valores estimados. São

reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade 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 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, exceto quando a possibilidade da sua concretização seja remota, não devendo desta forma

receber qualquer tratamento contabilístico.

São reconhecidas contingências passivas em contas extrapatrimoniais quando (i) a Sociedade 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; (ii) uma obrigação presente que

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

de a liquidar ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente segurança.



As contingências passivas são reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação anterior

continua 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.

a) Impostos sobre o rendimento

Os rendimentos obtidos pela Sociedade, no âmbito do exercício normal da sua actividade, estão

sujeitos a diversos impostos, consoante a sua natureza.

Deste modo, a Sociedade 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.

A Sociedade encontra-se sujeita à tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerada

fiscalmente um contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos é efectuada nos termos do

número 1 do Artigo 4.º da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, sendo, actualmente, a taxa de imposto

aplicável de 30%, de acordo com a referida Lei, a qual veio estabelecer um regime transitório na

adopção do novo Código do Imposto Industrial.

Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no artigo 48.º do Código do

Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis de um, ou mais, dos 3 (três) anos

posteriores.

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

período de 5 anos, nos termos do artigo 55º da Lei 19/14 de 22 de Outubro, podendo resultar, devido a

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

exercícios de 2013 a 2017. No entanto, não é previsível que qualquer correcção relativa a estes

exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são esperados impactos significativos nas Demonstrações

financeiras.



Imposto corrente

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, utilizando a taxa de imposto

em vigor, o qual difere do resultado contabilístico devido a ajustamentos resultantes de custos ou

proveitos não relevantes para efeitos fiscais ou que apenas serão considerados em outros períodos

contabilísticos.

Imposto diferido

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

resultante 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, quando recuperáveis.

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.

a) Outros impostos

A Sociedade está igualmente sujeita a impostos indirectos, designadamente, Imposto do Selo, Imposto

de Consumo, bem como outras taxas (Nota 12).

Imposto do Selo

De acordo com o Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/14, de 21 de Outubro, recai sobre a Sociedade a

responsabilidade de liquidação e entrega do Imposto do Selo devido pelos seus clientes no âmbito das

operações realizadas nos mercados BODIVA. Adicionalmente, a Sociedade é responsável pela

liquidação e entrega do Imposto do Selo devido na generalidade das formações ministradas aos seus

clientes.

a) 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.



a) Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas

As contas da Sociedade 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, 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 e das suas operações em

todos os aspectos materialmente relevantes.

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

responsabilidades prováveis, Impostos sobre os lucros e Benefícios a colaboradores.

a) Fluxos de caixa

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

disponibilidades o total dos saldos das rubricas de caixa e disponibilidades em instituições financeiras.

a) 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 situações definidas pelo BNA.



3. Disponibilidades

Em 30 de Junho 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

4. Aplicações de liquidez

Em 30 de Junho 2018 e 31 de Dezembro de 2017, o montante evidenciado nesta rubrica tem a

seguinte composição:

Notas ao Balanço

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.

jun/18 dez/17

Caixa:

Notas e moedas nacionais 112 302

112 302

Disponibilidades em instituições financeiras:

Instituições financeiras de crédito nacionais 289 738 563 715

289 738 563 715

289 851 564 017

jun/18 dez/17

Aplicações de liquidez:

Depósito a prazo 519 980 1 160

Aplicado 421 160 1 160

A receber 98 820 -

519 980 1 160

No montante de AOA 519.980 milhares está incluído um depósito a prazo indexado ao USD no

valor de 420.000 milhares de Kwanzas, cujos correspondentes proveitos associados á sua

remuneração encontram-se reconhecidos em conformidade com o divulgado no ponto 2.2 - alínea

a)



5. Outros valores

Em 30 de Junho 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 30 de Junho de 2018, o saldo registado na rubrica “Devedores pela prestação de serviços –

Instituições financeiras de crédito nacionais”, inclui maioritariamente os montantes a receber de taxa

de bolsa e comissões de liquidação.

Na rubrica ``Outros Devedores pela Prestação de Serviços´´ está incluído o montante de AOA 450.000

milhares referente ao Serviço de Manutenção em Negociação (IVºTrimestre de 2017 e Iº Semestre de

2018) ao emitente Estado.

jun/18 dez/17

Outros valores de natureza fiscal:

Impostos a compensar 26 081 10 446

Impostos a recuperar 111

Activo Por Impostos Diferidos 14 960 119 821

41 041 130 378

Outros valores de natureza cível:

Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária

Depósitos Judiciais 103

- 103

Devedores pela prestação de serviços

Instituições financeiras de crédito nacionais 212 929 125 526

Outros devedores pela prestação de serviços 453 089 152 706

666 018 278 232

Devedores diversos

OPEX 5 549 209

Omnidata 19 335 3 561

Acréscimo de proveitos - 269 247

Outros devedores diversos 3 188 25 413

28 072 298 430

Outros valores de nat. adm. e com.:

Adiantamentos e antecipações salariais

Adiantamentos de salários 1 415 1 239

1 415 1 239

Despesas antecipadas

Despesas com custo diferido

Licenças 479 659

Seguros 13 769 1 236

Comunicação 58 194

Outras depesas antecipadas 3 161 470

17 467 2 559

Provisões Específicas para Perdas (17 588) (17 588)

(17 588) (17 588)

736 426 693 353



Em 30 de Junho de 2018, na rubrica “Devedores Diversos” está incluído cerca AOA 19.335 milhares de

adiantamento ao fornecedor Omnidata para aquisição de equipamento informático.

6. Imobilizações

Imobilizações corpóreas e incorpóreas e em curso

O movimento ocorrido nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante o período findo

em 30 de Junho foi o seguinte:

Em 30 de Junho de 2018, as imobilizações correspondem maioritariamente a equipamentos de

transporte e softwares.

O saldo evidenciado em imobilizações em curso, diz respeito à última fase de desenvolvimento do

software core SIMER.

Imobilizações brutas Saldo em 31-Dez-17 Adições Abates
Regularizações/
Transferências

Saldo em 30-Jun-2018

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático 75 805 - - - 75 805

Equipamento de transporte 32 270 95 600 - - 127 870

Equipamento de comunicação 3 785 - - - 3 785

Equipamento de segurança e vigilância 1 354 - - - 1 354

Outras imobilizações corpóreas 3 089 365 - (122) 3 332

116 303 95 965 - (122) 212 146

Imobilizações brutas Saldo em 31-Dez-17 Adições Abates
Regularizações/
Transferências

Saldo em 30-Jun-2018

Imobilizações incorpóreas

Gastos de organização e expansão 16 487 - - - 16 487

Software 134 297 811 - - 135 108

Outras imobilizações incorpóreas 43 - - - 43

Imobilizações em curso 8 532 - - - 8 532

159 359 811 - - - 160 170

Amortizações acumuladas Saldo em 31-Dez-17 Adições Abates
Regularizações/
Transferências

Saldo em 30-Jun-2018

Imobilizações corpóreas

Equipamento informático (59 666) (9 404) - - (69 070)

Equipamento de transporte (11 871) (7 038) - - (18 909)

Equipamento de comunicação (1 126) (229) - - (1 355)

Equipamento de segurança e vigilância (857) (135) - - (992)

Outras imobilizações corpóreas (972) (164) - - (1 136)

(74 492) (16 972) - - (91 464)

Amortizações acumuladas Saldo em 31-Dez-17 Adições Abates
Regularizações/
Transferências

Saldo em 30-Jun-2018

Imobilizações incorpóreas

Gastos de organização e expansão (10 539) (2 030) - 734 (11 834)

Software (97 612) (18 259) - - (115 871)

Outras imobilizações incorpóreas (43) - - - (43)

(108 194) (20 289) - - (127 748)

Imobilizações corpóreas líquidas 41 811 78 993 - (122) 120 682

Imobilizações incorpóreas líquidas 51 165 (19 478) - - 32 422



7. Outras obrigações

Em 30 de Junho 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 30 de Junho de 2018, a rubrica ``Credores pela Prestação de Serviço´´ inclui AOA 11.505 milhares

devidos ao fornecedor OPEX – SGSNM pela prestação de serviços de manutenção do software SIMER.

O montante reconhecido em balanço referente a taxa de supervisão corresponde essencialmente à

estimativa da componente variável da taxa para os exercícios de 2015 a 2017, e para o período de 6

meses findo em 30 de Junho de 2108. Estes valores não foram facturados pela Comissão do Mercado

de Capitais, tendo sido estimados pela Administração nos termos do Decreto Executivo n.º 209/08 de

26 de Setembro e do Decreto presidencial 139/18 de 4 Junho.

jun/18 dez/17

Outras obrigações de natureza fiscal:

Encargos Fiscais a pagar

IRT trabalho dependente 3 960 1 621

Retenção na fonte II 118 194

Imposto do selo 2 050 1 194

IRT independente 10 658 11 730

IPU - 330

16 787 15 069

Outras obrigações de natureza cível:

Credores pela prestação de serviços 17 817 26 722

Credores pela aquisição de bens 3 344 2 155

Credores Diversos 3 908 4 147

Outras obrigações de nat. adm. e com.:

Contribuições para a segurança social 7 533 7 017

Pessoal 1 393 1 389

8 926 8 406

Outros custos administrativos

Acréscimos de gastos

Custos com pessoal 10 008 5 793

Férias e subs. férias a liquidar no ano seguinte 18 690 22 668

Auditoria 5 670 5 670

Taxa de Fiscalização - Componente Fixa 903 2 000

Taxa de Fiscalização - Componente Variável 79 719 52 312

Outros acréscimos de gastos 19 997 36 104

134 987 124 547

185 769 181 046



8. Provisões para responsabilidades prováveis

Em 30 de Junho de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica apresenta a seguinte 
composição

9. Capital social

A Sociedade foi constituída com um capital social de AOA 900M, representado por 100.000 acções

nominativas de nove mil Kwanzas cada, tendo sido subscrito e totalmente realizado em dinheiro. Em 30

de Junho 2018, a sociedade é detida totalmente pelo Estado angolano.

10. Reservas e Fundos

Em 30 de Junho de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos termos da Lei das Sociedades Comerciais, a Sociedade deverá constituir uma reserva legal

equivalente a 5% do lucro anual, até que essa reserva perfaça 20% do seu capital social. Essa reserva

apenas poderá ser usada para cobrir prejuízos que não possam ser cobertos a partir de outras reservas

ou para incorporação no capital social.

jun/18 dez/17

Provisões para Responsabilidade Prováveis:

Prov. para Respons. Prováveis de Natureza Fiscal 3 677 -

Prov. Respons. Prováveis de Nat. Adm. e de Comercialização 922 -

4 599 -

jun/18 dez/17

Reservas e Fundos 

Reserva Legal 45 000 -

45 000 -



11. Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

Notas à Demonstração de Resultados

Todos os valores são expressos em milhares de Kwanzas.

jun/18 jun/17

Resultados de prestação de serviços financeiros

Manutenção em Negociação 300 000 300 000

Taxa de Bolsa 219 431 66 689

Comissões de Liquidação 110 915 38 982

Comissão Manut. Membro Negociação 14 228

Transferência de Valores Mobiliários 5 736 2 543

Outros proveitos de prestação de serviços 13 723 995

664 033 409 209

jun/18 jun/17

Proveitos de Instrumento Financeiro

Juros de Aplicação de Liquidez 109 515 -

109 515 -

12. Resultados de prestação de serviços financeiros

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica ``Outros proveitos de prestação de serviços´´ corresponde, essencialmente, aos proveitos

de Comissões de Manutenção de Contas Activas, Senhas de Acesso e Comissão de Manutenção de

Membro de Liquidação.



13. Custo com pessoal

Em 30 de Junho 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Custos com Pessoal

Salários e vencimentos:

Remunerações e subsídios dos órgãos de gestão e fiscalização 63 799 50 103

Outras remunerações dos órgãos de gestão e fiscalização 20 024 15 353

Remunerações dos empregados 77 954 51 734

Outros custos com pessoal 17 995 2 710

179 773 119 901

Encargos sociais obrigatórios:

Membros órgãos de gestão e fiscalização 2 946 2 362

Empregados 5 812 3 404

8 758 5 766

Outros encargos sociais com empregados 11 585 11 631

200 116 137 298

O montante de AOA 17.995 milhares na rubrica “Outros custos com pessoal” corresponde ao

pagamento de subsídios diversos e outros custos (Sub. Representação AOA 6.705 e outros custos AOA

7.371).



14. Fornecimentos e serviços de terceiros

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

15. Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado

Em 30 de Junho de 2018 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado

Imposto do selo 5 271 1 306

Taxa de circulação 61 21

Imposto Especial S/ Operações Cambiais Invisiveis Correntes 125 276

Imposto Sobre Aplicação de Capital 10 739

Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado 16 195 1 603

Penalidades Aplicadas por Autotirdades Reguladoras - 20

16 195 1 623

jun/18 jun/17

Fornecimentos e serviços de terceiros

Auditorias, Consultorias e outros serviços 52 055 26 263

Rendas e alugueres 170 14 728

Materiais diversos 1 811 1 329

Segurança, conservação e reparação 12 240 18 329

Transportes, deslocações e alojamentos 2 037 951

Comunicações 9 237 15 787

Seguros 639 656

Outros fornecimentos de terceiros 4 447 2 723

Publicações, Publicidade e Propaganda -

82 635 80 766



16. Depreciações e Amortizações

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Depreciações e Amortizações Corpóereas

Equipamento informático 9 404 9 200

Equipamento de transporte 7 038 2 059

Equipamento de comunicação 229 228

Equipamento de segurança e vigilância 135 135

Outras imobilizações corpóreas 164 151

16 972 11 773

Depreciações e Amortizações Incorpóereas

Gastos de organização e expansão 1 479 2 031

Software 18 259 22 153

Outras imobilizações incorpóreas - 7

19 737 24 191

36 709 35 964

17. Recuperações de custos

Em 30 de Junho de 2018 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Recuperação de Custos Adm. e de Comercialização 2 684 -

2 684 -

18. Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis

Em 30 de Junho de 2018 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Provisões sobre valores e responsabilidades prováveis 

Prov. para Respons. Prováveis de Natureza Fiscal 3 677 -

Prov. Respons. Prováveis de Nat. Adm. e de Comercialização 922 -

4 599 -



19. Outros proveitos e custos operacionais

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

20. Resultado Não Operacional

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

21. Encargos sobre o Resultado Corrente

A Sociedade encontra-se sujeita à tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerada fiscalmente um

contribuinte do Grupo A. Em 30 de Junho de 2018, a tributação dos seus rendimentos é efectuada nos termos

do número 1 do Artigo 4º, da Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, sendo a taxa de imposto aplicável de 30%, de

acordo com a referida Lei, a qual veio estabelecer um regime transitório na adopção do novo Código do

Imposto Industrial.

A 30 de Junho, o custo com imposto sobre lucros reconhecidos em resultados resume-se da seguinte forma:

jun/18 jun/17

Outros proveitos operacionais

Outros proveitos (4 597) (133)

(4 597) (133)

jun/18 jun/17

Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais

Ajustes de Exercícios Anteriores 12 013 15 451

12 013 15 451

jun/18 jun/17

Resultados antes de impostos 443 394 168 877

Valor a acrescer 15 657 -

Valor a deduzir 109 515 -

Lucro Tributável 349 535 168 877

Taxa nominal de imposto 30% 30%

Reporte de prejuízo fiscal (349 535) (912 679)

Imposto corrente apurado

Imposto diferido (104 861) -



Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no Balanço a 30 de Junho de 2018
decompõe-se da seguinte forma:

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos decompõem-se conforme se segue:

22. Rubricas Extrapatrimoniais

Em 30 de Junho de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

jun/18 jun/17

Responsabilidade por Prestação de Serviços;

Depósito e Guarda de Valores 1 946 443 654 1 260 529 276

1 946 443 654 1 260 529 276

A rubrica “Depósito e Guarda de Valores” evidencia, essencialmente, os títulos dos membros sob

custódia da Sociedade, conforme se verifica no detalhe abaixo:

jun/18 dez/17

Prejuízos fiscais reportáveis (Nota 5) 14 959 119 821

jun/18 jun/17

Saldo incial 119 820 -

Reconhecidos em resultado (104 861) -

Saldo final 14 959 -



23. Eventos Subsequentes

Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 30 de Junho

de 2018, até à aprovação das Demonstrações Financeiras, que justifiquem ajustamentos ou

divulgações nas Notas às Contas relativas ao semestre analisado, que afectem as informações

nas mesmas reveladas de forma significativa e/ou que venham a alterar significativamente,

favorável ou desfavoravelmente, a posição financeira da Sociedade, os seus resultados e/ou as

suas actividades.

O Conselho de Administração

António Gomes Furtado

Patrício Bicudo Vilar

Dorivaldo Fernando dos Santos Teixeira

Akiules de Jesus Mendes Neto

Francisco José Garcia dos Santos

Luanda, 21 de Agosto de 2018




