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Nota 19.
OUTROS PASSIVOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

(Milhares de Kwanzas)

31-12-2019 31-12-2020

Outros passivos

Passivos de locação 6 017 264 9 640 819

Acréscimos de custos 3 598 482 5 883 458

Encargos fiscais a pagar - retidos de terceiros 3 336 207 3 770 793

Custos administrativos e de comercialização a pagar 216 325 1 371 520

Obrigações com pessoal 1 126 545 1 248 734

IVA - A pagar de apuramento/cativo 418 491 1 030 281

Credores diversos 2 208 925 212 462

Contribuição para a Segurança Social 133 652 132 507

Outros 968 651 1 651 566

18 024 543 24 942 140

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica Passivos de locação corresponde ao valor 
actual dos pagamentos de locação a serem liquidados ao longo do prazo de locação, 
reconhecidos no âmbito da IFRS 16, conforme descrito na Nota 2.11. 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a análise da maturidade dos passivos de locação por 
prazos residuais é apresentada como segue:

(Milhares de Kwanzas)

31-12-2019 31-12-2020

De um a cinco anos 236 810 2 263 858

Superior a cinco anos 5 780 453 7 376 960

Total do passivo de locação 6 017 264 9 640 819

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Acréscimos de custos” inclui o montante 
de 1 258 756 milhares de Kwanzas, referente a um cativo realizado sobre um Cliente por 
ordem do Tribunal de Luanda, sendo o Banco o fiel depositário deste montante até ao 
encerramento do processo. Adicionalmente, esta rubrica inclui estimativas de montantes 
a pagar a prestadores de serviços relativos a serviços de telecomunicações, segurança, 
transporte de valores, limpeza e outros.

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Encargos fiscais a pagar – retidos 
de terceiros” inclui o Imposto sobre Aplicação de Capitais (IAC) a entregar sobre os juros 
de depósitos a prazo, de cedências e tomadas no mercado monetário, e de obrigações 
do Tesouro e outros títulos em carteira, e imposto sobre o rendimento de trabalho (IRT) 
a liquidar à Administração Tributaria no mês seguinte ao que respeita.

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Obrigações com pessoal” inclui 
o montante de 1 036 004 milhares de Kwanzas e 914 413 milhares de Kwanzas, respecti-
vamente, referente a subsídio de férias de colaboradores.

Nota 20.
CAPITAL SOCIAL, PRÉMIOS DE EMISSÃO E ACÇÕES 
PRÓPRIAS

ACÇÕES ORDINÁRIAS

O Banco foi constituído com um capital de 801 728 milhares de Kwanzas (equivalente ao 
contravalor de 10 000 000 Dólares, à taxa de câmbio em vigor em 6 e 21 de Novembro de 
2006), representado por 1 000 000 de acções nominativas de dez Dólares dos Estados 
Unidos (USD) cada, tendo sido integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

Em Junho de 2009, foi efectuado um aumento de capital no valor de 6 510 772 milha-
res de Kwanzas (equivalente ao contravalor de 55 000 000 Dólares), representado por  
5 500 000 novas acções com o valor nominal de USD 10 cada, tendo sido integralmente 
subscrito e realizado através da incorporação de resultados transitados no montante de 
268 346 milhares de Kwanzas, conversão de um empréstimo subordinado no montante de 
300 886 milhares de Kwanzas, entradas em numerário no montante de 3 504 040 milha-
res de Kwanzas e mediante a emissão de acções preferenciais sem voto, não remíveis no 
montante de 2 437 500 milhares de Kwanzas (equivalente ao contravalor de USD 32 500 000).  
As acções preferenciais foram emitidas por USD 25,14 cada, as quais englobavam um 
prémio de emissão de 15,14 Dólares por acção.

Em Junho de 2011, foi efectuado um aumento de capital no montante de 4 949 243 milhares 
de Kwanzas (equivalente ao contravalor de 52 500 000 Dólares), representado por 5 250 000 
novas acções com o valor nominal de 10 Dólares cada, tendo sido integralmente subscrito 
e realizado através da incorporação de resultados transitados no montante de 3 764 524 
milhares de Kwanzas e entradas em numerário no montante de 1 183 719 milhares de Kwanzas. 

Em Novembro de 2011, ocorreu um novo aumento de capital no montante de 4 763 650 
milhares de Kwanzas (equivalente ao contravalor de 50 000 000 Dólares), representado por 
5 000 000 novas acções com o valor nominal de 10 Dólares cada, tendo sido integralmente 
subscrito e realizado através de entradas em numerário. No âmbito deste novo aumento de 
capital, foram efectuadas entregas adicionais em numerário no montante de 2 029 207 milha-
res de Kwanzas, de forma a manter o contravalor em Kwanzas da totalidade das dotações 
em Dólares para o capital social, com base na taxa de câmbio de 13 de Dezembro de 2011.


