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NOTA 21. 
Reservas e resultados transitados
Reserva legal
Esta rubrica é constituída integralmente pela Reserva legal, que só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acu-
mulados ou para aumentar o Capital Social.

A legislação angolana aplicável exige que a Reserva legal seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro 
líquido anual, até à concorrência do Capital Social.

Reserva de justo valor
A reserva de justo valor representa as mais e menos valias potenciais relativas à carteira de activos financeiros pelo 
justo valor através de outro rendimento integral, líquidas de imparidade reconhecida em resultados no exercício 
e/ou em exercícios anteriores. O valor desta reserva é apresentado líquido de imposto diferido.

Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os seguintes:

(Milhares de AKZ)

Reserva de justo valor Outras reservas e resultados 
transitados Total  

Reservas e 
resultados 

transitados

Reserva 
de justo 

valor 
bruta

Reserva 
por 

impostos 
diferidos

Total 
Reserva 
de justo 

valor

Reserva 
legal

Outras 
reservas e 
resultados 

transitados

Total Outras 
reservas e 
resultados 

transitados

Saldo em 31 de dezembro 
de 2016 827.155 (246.136) 581.019 8.482.829 1.256.524 9.738.854 10.319.873

Alterações de justo valor 1.660.450 (499.977) 1.160.473 - - - 1.160.473

Constituição de reserva 
legal

- - - 4.980.667 (4.980.667) - -

Transferência para 
resultados transitados

- - - - 4.980.667 4.980.667 4.980.667

Dividendos de acções 
próprias

- - - - 110.037 110.037 110.037

Saldo em 31 de dezembro 
de 2017 2.487.605 (746.113) 1.741.492 13.463.496 1.366.561 14.829.558 16.571.050

Ajustamentos de transição 
para a IFRS 9

(1.419.600) - (1.419.600) - (2.442.065) (2.442.065) (3.861.665)

Saldo em 01 de janeiro  
de 2018 1.068.005 (746.113) 321.892 13.463.496 (1.075.504) 12.387.493 12.709.385

Alterações de justo valor 2.141.643 (116.139) 2.025.504 - - - 2.025.504

Constituição de reserva 
legal

- - - 2.382.850 - 2.382.850 2.382.850

Transferência para 
resultados transitados

- - - - 2.382.850 2.382.850 2.382.850

Dividendos de acções 
próprias

- - - - 174.324 174.324 174.324

Saldo em 31 de dezembro 
de 2018 3.209.648 (862.252) 2.347.396 15.846.346 1.481.670 17.327.517 19.674.913
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O movimento da Reserva de justo valor, líquida de impostos diferidos, pode ser 
assim analisado:

(Milhares de AKZ)

31.12.2018 31.12.2017

Saldo no início do período 1.741.492 581.019

Impacto da transição para a IFRS 9 (1.419.600) -

Variação de justo valor 4.849.335 2.188.109

Alienações do período (2.729.250) (527.659)

Imparidade reconhecida no período (210.720) -

Impostos diferidos reconhecidos no período  
em reservas 116.139 (499.977)

Saldo no final do período 2.347.396 1.741.492

 

NOTA 22. 
Margem financeira
O valor desta rubrica é composto por:

(Milhares de AKZ)

31.12.2018 31.12.2017

Juros e rendimentos similares

Juros de activos financeiros pelo custo amortizado

Juros de crédito a clientes 82.445.042 73.231.588

Juros de títulos de dívida (2017: Investimentos 
detidos até à maturidade) 23.201.761 13.161.968

Juros de aplicações em instituições de crédito 342.623 204.869

Juros de activos financeiros pelo justo valor através 
de rendimento integral (2017: Juros de activos 
financeiros disponíveis para venda)

12.431.476 6.556.215

Juros de activos financeiros ao justo valor através 
de resultados 32.063 106.685

118.452.965 93.261.325

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais e instituições 
de crédito 16.872.213 5.948.352

Juros de recursos de clientes 34.351.133 19.878.483

Juros de passivos subordinados - 88.750

51.223.346 25.915.585

Margem Financeira 67.229.619 67.345.740

As rubricas de juros de crédito a clientes incluem (i) o montante positivo de 
1.452.060 milhares AKZ (2017: 1.382.247 milhares AKZ) relativo a comissões e 
outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efectiva, 
conforme estabelecido nas IFRS e explicado na nota 2.3. e (ii) o montante de 
7.705.484 AKZ referentes a activos financeiros em Stage 3.


