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Nota 1.
Nota introdutória

O Banco Millennium Atlântico, S.A., que 
também usa a marca ATLANTICO (adian-
te igualmente designado por “Banco” ou 
“ATLANTICO”), foi constituído por Escritura 
Pública de 31 de Agosto de 2006. Através 
de comunicação do Banco Nacional de 
Angola (adiante igualmente designado por 
“BNA”) de 6 de Novembro de 2006, foi 
autorizado e admitido o registo definitivo 
do ATLANTICO, tendo este iniciado a sua 
actividade em 17 de Novembro de 2006. 
O ATLANTICO opera e tem sede social em 
Angola, na Rua do Centro de Convenções 
de Talatona, Via S8, GU05B, Edifício 
ATLANTICO, Bloco 7/8, Bairro Talatona, 
Distrito Urbano da Samba, Luanda.

O Banco dedica-se à obtenção de recursos 
de terceiros sob a forma de depósitos ou 
outros, os quais aplica, juntamente com os 
seus recursos próprios, na concessão de 
empréstimos, em depósitos no BNA, em 
aplicações em instituições de crédito, na 
aquisição de títulos e em outros activos, para 
os quais se encontra devidamente autorizado. 
O Banco presta ainda outros serviços bancá-
rios e realiza diversos tipos de operações em 
moeda estrangeira, dispondo para o efeito, 
em 31 de Dezembro de 2019, de uma rede de 
130 pontos de atendimento (31 de Dezembro 
de 2018: 136 pontos de atendimento).

No que se refere à estrutura accionista, 
conforme detalhado na nota 20, o Banco 
é detido maioritariamente por Accionistas 
privados angolanos. 

Em Maio de 2016, o então Banco Privado 
Atlântico procedeu a uma operação de fusão 
por incorporação com o Banco Millennium 
Angola, dando origem ao Banco Millennium 
Atlântico. A fusão produziu efeitos contabi-
lísticos em 1 de Janeiro de 2016.

Nota 2.
Políticas contabilísticas

2.1. Bases de apresentação
No âmbito do disposto no Aviso n.º 6/2016 
de 22 de Junho, do Banco Nacional de 
Angola, as demonstrações financeiras do 
Banco Millennium Atlântico, S.A., (Banco 
ou ATLANTICO) são preparadas de acordo 
com os International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”).

Os IFRS incluem as normas contabilísti-
cas emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e as interpretações 
emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretation Committee (“IFRIC”), e pelos 
respectivos órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras do Banco 
Millennium Atlântico, S.A. agora apresenta-
das reportam-se ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2019.

Relativamente aos exercícios findos de 
2017 e 2018, o Banco Nacional de Angola 
(“BNA”) expressou uma interpretação de 
que não se encontravam cumpridos na 
totalidade os requisitos previstos na IAS 29 
– Relato financeiro em economias hiperin-
flacionárias (“IAS 29”) para que a economia 
angolana fosse considerada hiperinflacio-
nária e, consequentemente, o Conselho 
de Administração do Banco decidiu não 
aplicar as disposições constantes naquela 
Norma às suas demonstrações financei-
ras naquelas datas. O efeito resultante da 
aplicação da referida norma nesses exercí-
cios não se encontra reflectido igualmente 
nas demonstrações financeiras de 31 de 
Dezembro de 2019.
 
As políticas contabilísticas apresentadas 
nesta nota foram aplicadas de forma con-
sistente com as utilizadas nas demonstra-
ções financeiras em 31 de Dezembro de 2018, 
com excepção das alterações decorrentes 
da adopção da IFRS 16 Locações financei-
ras que vem substituir a IAS 17 Locações.  
As alterações mais relevantes são descritas 
na nota 2.11. - Locações.

As demonstrações financeiras estão expres-
sas em milhares de kwanzas, arredondados 
ao milhar mais próximo. Foram preparadas 
de acordo com o princípio do custo histó-
rico, com excepção dos activos e passivos 
registados ao seu justo valor, nomeada-
mente os activos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral e os 
activos financeiros ao justo valor através 
de resultados.

A preparação de demonstrações financeiras 
de acordo com os IFRS requer que o Banco 
efectue julgamentos e estimativas e utilize 
pressupostos que afectam a aplicação das 
políticas contabilísticas e os montantes 
de proveitos, custos, activos e passivos. 
Alterações em tais pressupostos ou dife-
renças destes face à realidade poderão 
ter impactos sobre as actuais estimativas 
e julgamentos. As áreas que envolvem um 
maior nível de julgamento ou complexida-
de, ou onde são utilizados pressupostos e 
estimativas significativas na preparação das 
demonstrações financeiras, encontram-se 
analisadas na Nota 3.

As demonstrações financeiras do exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2019 
foram aprovadas em reunião do Conselho 
de Administração realizada em 15 de Abril 
de 2020.

2.2. Comparabilidade da informação
O Banco adoptou as normas de aplicação 
obrigatórias para os períodos que se iniciam 
em ou após 1 de Janeiro de 2019. As políti-
cas contabilísticas foram aplicadas de forma 
consistente e são consistentes com as uti-
lizadas na preparação das demonstrações 
financeiras do período anterior, excepto no 
que se refere às alterações decorrentes da 
adopção da IFRS 16, cujo impacto é apre-
sentado na nota 2.11.

Os requisitos apresentados pelas IAS/IFRS 
são, na generalidade, aplicados retrospecti-
vamente através do ajustamento do balanço 
de abertura à data da aplicação inicial (1 de 
Janeiro de 2018). 

2.3. Transacções em moeda 
estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional (kwan-
za) à taxa de câmbio em vigor na data da 
transacção. Os activos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são 
convertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio em vigor na data de balanço. As 
diferenças cambiais resultantes da conversão 
são reconhecidas em resultados. Os activos 
e passivos não monetários denominados em 
moeda estrangeira e registados ao custo his-
tórico são convertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio em vigor na data da tran-
sacção. Os activos e passivos não monetários 
registados ao justo valor são convertidos para 
a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor 
na data em que o justo valor é determinado 
e reconhecido por contrapartida de resulta-
dos, com excepção daqueles registados em 
activos financeiros disponíveis para venda, 
cuja diferença é registada por contrapartida 
de capitais próprios.

As taxas de câmbio de referência do kwanza 
(Kz) face ao dólar dos Estados Unidos (USD) 
e ao euro (EUR) foram as seguintes:
 

CambialCambial 31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

KZ/USD 482,227 308,607

KZ/EUR 540,817 353,015

2.4. Crédito concedido e contas  
a receber
O crédito concedido e contas a receber são 
activos financeiros não derivados com paga-
mentos fixados ou determináveis que não 
estão cotados num mercado activo e para 
os quais não haja intenção de venda no curto 
prazo. Estas categorias incluem os emprésti-
mos concedidos a Clientes, a caixa e disponi-
bilidades, as aplicações em instituições de cré-
dito e outros valores a receber, que não sejam 
transaccionados num mercado activo. São 
registados pelos valores contratados, quan-
do originados pelo Banco, ou pelos valores 
pagos, quando adquiridos a outras entidades.




