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1.1 NOTAS AS CONTAS 

1.2 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Geral de Contabilidade (PGC) faz referências às Notas, definindo-as como um conjunto 

de divulgações, descrições narrativas e detalhes de importâncias, destinadas a fornecer 

informação adicional, que seja relevante às necessidades dos utilizadores da informação 

financeira, acerca do Balanço, da Demonstração de Resultados e da Demonstração dos Fluxos 

de Caixa. 

O PGC contempla 49 notas. Nem todas têm aplicação na empresa, pelo que, só são 

consideradas as que foram aplicáveis. 

1.3 ACTIVIDADE  

 

A UNICARGAS rege-se pela Lei nº 11/13 de 03 de Setembro e pelos actuais estatutos e tem 

como actividade principal a indústria de transporte de mercadorias em meios rolantes. 

Acessoriamente, pode exercer outras actividades, nomeadamente a exploração de concessões 

de carga e descarga, transbordo, movimentação em cais, terraplanagens ou armazéns, assim 

como a prestação de serviços na área de extracção, formação e decomposição de unidades de 

carga, recepção, armazenamento e entrega, representação de carregadores ou destinatários e 

trânsitos. 

Actualmente tem a concessão para a exploração do Terminal Polivalente do Porto de Luanda, 

através do contrato de concessão celebrado em 15 de Janeiro de 2005 por um período de 20 

anos. 

2. Políticas contabilísticas adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras. 

2.1 Bases de apresentação das Demonstrações financeiras 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, 

em vigor em Angola, aprovado pelo Decreto 82/2001, de 16 de Novembro, respeitando as 

características de relevância e fiabilidade e foram preparadas na base da continuidade e do 

acréscimo e em obediência aos princípios da consistência, materialidade, não compensação de 

saldos e comparabilidade. 

A conta de capital próprio da empresa apresenta, em 31 de Dezembro de 2018, um valor 

patrimonial positivo de 3.577.768.484 Kwanzas, no entanto o passivo corrente é superior ao 

activo corrente em 2.012.076.309 Kwanzas. Apesar desta situação, as demonstrações 

financeiras foram preparadas de acordo com o princípio da continuidade das operações, pois é 

convicção do Conselho de Administração que o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2018-
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2022 e o Plano de Investimentos de 2019 incluem as medidas necessárias que permitirão à 

Empresa gerar os cash-flows para que esta situação seja revertida nos exercícios futuros. 

2.2 Bases de Valorimetria Adoptadas na Preparação das Demonstrações Financeiras  

 Base de Valorimetria Geral: As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a 
convenção do custo histórico; 

 

 Conversão em moeda estrangeira: Os valores exigíveis e disponíveis em moeda 
estrangeira em 31 de Dezembro de 2018 foram convertidos para Kwanzas ao câmbio 
em vigor naquela data. As transacções em moeda estrangeira são convertidas em 
Kwanzas ao câmbio oficiail vigente à data da operação. As diferenças de câmbio 
realizadas no exercício, favoráveis e desfavoráveis, bem como as potenciais apuradas 
nos saldos existentes na data do balanço, por referência às paridades vigentes nessa 
data, integram os resultados correntes do exercício;  

 

Ano 2018 2017

Taxa de câmbio 304,753 165,903  
 

2.2.1 Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas 

 

Imobilizações corpóreas 

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo histórico sendo as amortizações 

calculadas pelo método das quotas constantes, numa base anual, utilizando-se as taxas 

fiscalmente permitidas de forma a reintegrarem os imobilizados no período estimado da sua 

vida útil, respectivamente: 

Rubrica Taxa
Edifícios e Outras Construcções 4% - 25%
Equipamento Básico 10% - 25%
Equipamento Transporte 10% - 33%
Equipamento Administrativo 10% - 25%
Outras Imobilizações Corpóreas 10% - 25%  

Os activos do Porto de Luanda estão a ser amortizados de acordo com a duração do contrato 

de concessão (20 anos). 

Obras em Curso 

Os investimentos que à data do balanço ainda se encontram em curso são relevados 

contabilisticamente na rúbrica de Imobilizações em Curso até a sua conclusão, sendo 

transferidos aquando da sua conclusão, para rubrica de imobilizações corpóreas. 
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Em 31 de Dezembro de 2018, a Empresa efectuou uma avaliação sobre o estado de cada 

projecto registado em imobilizado em curso e, resultante desta análise foram efectuadas 

transferências para imobilizado firme. 

Existências 

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição ou valor liquido de realização, dos dois o 

mais baixo. Todos os encargos com a aquisição das existências são acrescidos ao valor de 

aquisição. 

Contas a Receber 

As contas a receber são valorizadas ao valor histórico das transacções, líquido das provisão para 

cobranças duvidosas, constituida para fazer face a eventuais perdas na realização dos 

respectivos créditos, a qual foi constituída numa base económica. No caso dos saldos em 

moeda estrangeira estes são, no final do ano, convertidos para kwanzas ao câmbio oficial em 

31 de Dezembro. As transacções em moeda estrangeira são convertidas em Kwanzas aos 

câmbios oficiais vigentes à data da operação. 

Disponibilidades 

Os montantes incluídos nesta rúbrica correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários, 

vencíveis a menos de 3 meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco 

insignificante de alteração de valor. 

Contas a Pagar  

As contas a pagar são valorizadas ao custo histórico das transacções. No caso dos saldos em 

moeda estrangeira estes são no final do ano, convertidos para Kwanzas ao câmbio oficial a 31 

de Dezembro. As transacções em moeda estrangeira são convertidas em kwanzas aos câmbios 

oficiais vigentes a data da alteração. 

Outros Passivos Correntes 

O valor desta rubrica esta relacionado com a contabilização de encargos a pagar, cujo 

pagamento será apenas efectuado em 2019.  

Provisões para outros riscos e encargos 

São constituídas provisões no Balanço sempre que existe uma obrigação presente (legal ou 

implícita) resultante de um acontecimento passado e sempre que seja provável que ocorra uma 

diminuição de um activo ou que passe a existir um passivo à data do balanço, e possa ser feita 

uma estimativa razoável dos recursos incorporando benefícios económicos será exigido para 

liquidar a obrigação. 
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Imposto industrial  

A UNICARGAS encontra-se sujeita a tributação em sede de imposto industrial – Grupo A. 

O imposto é calculado com base no lucro tributável utilizando uma taxa nominal de 30%. 

O imposto apurado refere-se em exclusivo ao imposto corrente, não sendo calculado nem 

registados quaisquer imposto deferido, quer activos quer passivos. 

A entrega do imposto é efectuada por auto liquidação mediante a entrega de uma declaração 

que se encontra sujeita a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um 

período de Cinco anos. 

É convicção da Administração de que não existem quaisquer responsabilidades fiscais 

relevantes, reais ou contingentes que não tenham sido escrituradas e de que não ocorreram 

correcções, por parte das autoridades fiscais com efeito relevante nas contas de Empresa. 

Custos com o pessoal 

A entidade incorre em gastos com o pessoal de curto e longo prazo relacionados com 

ordenados, contribuições para a Segurança Social e benefícios não monetários (assistência 

médica, formação, fardamento entre outros, e para o Projecto Habitacional). 

Impostos diferidos 

A empresa não regista impostos diferidos resultantes das diferenças temporárias entre os 

custos e proveitos contabilísticos e fiscais, por ser uma política contabilística opcional em 

Angola. 

Investimentos em filiais e subsidiarias e associadas 

Os investimentos financeiros em empresas associadas estão registados ao custo histórico 

líquido das correspondentes provisões destinadas a garantir que o custo não excede o valor da 

realização. 

Outros Activos Correntes 

Todos os custos cujo pagamento ocorreu no exercício em causa, mas que respeitam a períodos 

futuros foram diferidos, tendo sido registados como activos. Foram reconhecidos no período 

todos os proveitos obtidos independentemente do seu recebimento. 

Prestação de serviços 

As prestações de serviços foram registadas ao seu preço de venda, tendo sido incluídas no 

Resultado do Exercício todas as vendas realizadas no período independentemente do seu 

recebimento. 
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O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido quando estiverem satisfeitas todas 

as seguintes condições: 

 Condições gerais para o seu reconhecimento como proveito; 

 Os custos ocorridos ou a ocorrer referente à transacção possam ser fiavelmente 

medidos.  

A rubrica de Prestação de Serviços inclui maioritariamente os réditos obtidos na gestão do 

Terminal Polivalente do Porto de Luanda e réditos obtidos com o aluguer de meios rolantes. 

Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos 

materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados nas Notas às contas. 

 

3. Alteração nas políticas contabilísticas 

Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas face ao ano de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

9 
 

Notas ao Balanço 
 

 

 

 

a) Os aumentos registados na rúbrica referem-se a aquisição do imobiliário para o Centro 

Médico e novos escritórios, aquisição de uma ambulância e benfeitorias efectuadas ao 

Centro Médico. 

 

4 - Imobilizado corpóreo

4.1 - Composição

Terrenos e recursos naturais 1.885.456.097 -                     1.885.456.097

Edifícios e outras construções 4.783.269.487 542.726.405 4.240.543.082

Equipamento básico 184.421.935 135.222.102 49.199.833

Equipamento de transporte 7.323.635.383 7.219.425.030 104.210.353

Equipamento administrativo 358.436.618 218.253.994 140.182.623

Imobilizado em curso (a) 1.888.756.266 -                        1.888.756.266

16.423.975.787 8.115.627.532 8.308.348.254

Rubricas Valor bruto Valor líquido
Amortizações 

acumuladas

4.2 - Composição por critérios de valorimetria adoptados

Terrenos e recursos naturais 1.885.456.097 -                          1.885.456.097

Edifícios e outras construções 4.240.543.082 -                          4.240.543.082

Equipamento básico 49.199.833 -                          49.199.833

Equipamento de transporte 104.210.353 -                          104.210.353

Equipamento administrativo 140.182.623 -                          140.182.623

Imobilizado em curso 1.888.756.266 -                          1.888.756.266

8.308.348.254 -                          8.308.348.254

Rubricas

Valor líquido

TotalCusto histórico
Valor de 

reavaliação

4.3 - Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Terrenos e recursos naturais 1.885.456.097 -                         -                    -                     1.885.456.097

Edifícios e outras construções 1.662.754.399 -                         -                    3.120.515.088 4.783.269.487

Equipamento básico 172.920.191 -                         11.501.744 -                    -                     184.421.935

Equipamento de transporte 7.282.710.383 -                         40.925.000 -                     7.323.635.383

Equipamento administrativo 299.876.107 -                         59.584.449 -                    1.023.938 358.436.618

Imobilizado em curso (c) 4.850.824.023 -                         162.230.765 -                    (3.124.298.521) 1.888.756.266

16.154.541.200 -                         274.241.957 -                    (2.759.495) 16.423.975.787

Saldo final
Aumentos              

(a)
AlienaçõesRubricas ReavaliaçõesSaldo inicial

Abates e/ou 

transferências 

(b)
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b) Após a avaliação interna sobre o status de cada projecto, efectuada pela Administração 

durante o exercício de 2018, foram transferidos para imobilizado firme os seguintes 

projectos: 

 

 
 

c) Em 31 de Dezembro de 2018 encontram-se em curso os seguintes projetos: 

 

 

 

 

Esta registada nesta rúbrica os Softwares Primavera e Oxygen, utilizados na empresa. 

Descrição do Projecto Valor

Projecto Cabinda 1.976.456.761

Terminal de carga do Aeroporto de Catumbela 833.450.712

Projecto Luau-Moxico 271.592.936

Outros projectos (centro médico) 42.798.112

TOTAL 3.124.298.521

Descrição do Projecto Valor bruto
Amortização 

extraordinária
Valor liquido

Projecto Residencial Luanda Sul (Nota 37) 1.784.547.954 - 1.784.547.954

Projecto Panguila 809.933.736 (809.933.736) -

Projecto Lobito 191.783.857 (191.783.857) -

Projecto Zango 101.761.648 (101.761.648) -

Centro Logistico Unicargas Catumbela 48.107.623 - 48.107.623

Centro Logistico Unicargas Catumbela PIDIC 480.000 - 480.000

Trabalhos Diversos 18.525.624 - 18.525.624

Adintamentos p/conta imb.corpóreo 37.095.065 - 37.095.065

TOTAL 2.992.235.507 (1.103.479.241) 1.888.756.266

4.4 - Movimentos ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas

Edifícios e outras construções 381.115.882 -                161.610.523 -                          542.726.405

Equipamento básico 118.855.002 -                16.367.101 -                          135.222.102

Equipamento de transporte 7.124.799.300 -                94.625.731 -                          7.219.425.030

Equipamento administrativo 177.738.742 -                40.515.253 -                          218.253.994

7.802.508.926 -                313.118.607 -                 -                          8.115.627.532

Abates e/ou 

transferências
Saldo finalAlienaçõesRubricas Reavaliações

Reforço

(Nota 29)
Saldo inicial

5 - Imobilizado incorpóreo

5.I - Composição

Outras imobilizações incorpóreas 442.908.114 435.341.034 7.567.081

Adiantamentos p/conta imob.incorp 2.450.000 2.450.000

445.358.114 435.341.034 10.017.081

Rubricas Valor bruto Valor líquidoAmortizações acumuladas
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7 - Outros activos financeiros

7.1 - Composição

Investimentos em outras empresas -                                

AFRITAX 224.904.000 224.904.000 -                                

CIMMA 286.812.000 286.812.000

511.716.000 -                            511.716.000 -                                

Rubricas
Amortizações 

acumuladas
Valor bruto Provisões Valor líquido

 

A UNICARGAS tem uma participação de 15% na AFRITAXI, cujo valor de aquisição foi de AKZ 

224.904.000. A actividade é a prestação de serviços de táxi. Esta sociedade foi constituída no 

final do ano de 2009. Esta participação encontra-se totalmente provisionada. 

A UNICARGAS participa em 10% no capital social da empresa CIMMA - Companhia Industrial de 

Montagem e Metalomecânica de Angola, SA, cujo valor de aquisição global foi de AKZ 

286.812.000. Este investimento foi realizado no exercício de 2010, na sequência do despacho 

do Ministério dos Transportes. Esta participação encontra-se totalmente provisionada. 

 

 

5.2 - Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Outras imobilizações incorpóreas 442.908.114 -                   -                442.908.114

Adiantamentos p/conta imob.incorp 2.450.000 2.450.000

442.908.114 2.450.000 -                445.358.114

Saldo finalRubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições

5.3 - Movimentos ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas

Outras imobilizações incorpóreas 429.095.731 6.245.303 -                      435.341.034

429.095.731 6.245.303 -                      435.341.034

Rubricas Saldo inicial
Aumentos

(Nota 29)
Diminuições Saldo final

8 - Existências

8.1 - Composição

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo (a) 383.408.329 35.256.566 348.151.763

383.408.329 35.256.566 348.151.763

Valor líquidoRubricas Valor bruto
Provisões 

acumuladas
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(a) Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 
 

 
 

 
 
(a) Em Dezembro de 2017 efectuou-se uma avaliação das existências em armazém e verificou-

se monos e artigos sem rotação há mais de um ano na ordem 35.256.566 kwanzas. 
 

 
 
 
 
  

Descrição Valor bruto

Acessórios e sobressalentes (peças) 326.094.564

Combustíveis 21.992.353

Lubrificantes 6.269.513

Adiantamento por conta de compras 29.051.899

Total 383.408.329

8.2 - Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas provisões

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo (a) 35.256.566 -                -                  35.256.566

35.256.566 -                -                  35.256.566

Rubricas Saldo inicial
Aumentos

(Nota 33)
Diminuições Saldo final

9 - Outros activos não correntes e contas a receber

9.I - Composição

Vencível até 5 anos
Vencível a mais 

de 5 anos 
Total

Valor bruto

Clientes - correntes (a) 2.317.805.768 -                          -                      -                      

Entidade Relacionadas (Nota 40) 342.863.374

Clientes de cobrança duvidosa 1.853.700.066 -                          -                      -                      

Fornecedores - saldos devedores (b) 272.831.154 -                          -                      -                      

Estado 57.037.173 -                          -                      -                      

Pessoal (c) 38.981.841 119.510.327 239.020.653 358.530.980

Outros Devedores (d) 97.552.844 -                          -                      -                      

4.980.772.219 119.510.327 239.020.653 358.530.980

Provisões para cobranças duvidosas (1.853.700.066) -                          -                      -                      

3.127.072.153 119.510.327 239.020.653 358.530.980

Não corrente
Rubricas Corrente
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(a) Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica apresenta o seguintes detalhe: 
 

 
 
(b) Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica apresenta o seguintes detalhe: 

 

 
 
(c) O saldo classificado como não corrente corresponde às responsabilidades (ao valor nominal) 

dos Chefes de Departamento relativamente ao Projecto Habitacional (30%) e o reembolso 
deste valor é feito por desconto directo (14%) no salário durante 20 anos. 
 

 
 
 

Clientes Saldo

Construçoes Associadas China, Africa e Amerca 570.480.024

Naiber 290.109.584

Orey Angola 286.366.295

GRIMALDI 238.910.438

Arrow Invest 198.516.000

Industrial Development Institute 135.234.561

MIAMOP EXPORT 94.765.861

MSC - Pinto Bastos 61.952.689

Outros Clientes 441.470.316

2.317.805.768

Fornecedores Saldo

FINANCHOR LOGISTICS & PROJECTS 29.554.456

Organizações Rodvily 25.169.137

ORGANIZAÇÕES CERMIL 23.987.988

NCR 13.396.656

Porto de Luanda, EP 12.579.111

Auto Sueco (Angola) 9.571.669

ACT CRESPO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.426.265

Outros Fornecedores 149.145.872

272.831.154

9.2 - Movimentos ocorridos durante o exercício, nas provisões

Clientes - Correntes 1.864.349.175 (10.649.109) 1.853.700.066

1.864.349.175 -                (10.649.109) 1.853.700.066

Saldo inicial
Aumentos

(Nota 33)

Diminuições

(Nota 33)
Saldo finalRubricas
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a) Em 31 de Dezembro de 2018 os saldos em Bancos apresentam o seguinte detalhe: 
 

 
 

 
 
 
  

10 - Disponibilidades

10.1 - Composição

Saldos em bancos (a) 3.688.495.522 2.648.532.759

Caixa 9.205.879 1.392.281

3.697.701.402 2.649.925.040

dez-18 dez-17Rubricas

Depósitos à ordem Depósito a prazo

BAI - Banco Angolano de Investimentos 63.417.549 -                       63.417.549

BCI - Banco de Comércio e Indústria 3.880.164 163.502.435 167.382.599

BCA - Banco Comercial Angolano 2.807.652 10.000.000 12.807.652

BFA - Banco de Fomento Angola 28.148.059 15.292.506 43.440.565

BIC - Banco Internacional de Crédito 14.719.629 2.611.799.622 2.626.519.251

BNI - Banco de Negócios Internacional 11.932.273 -                       11.932.273

BPC - Banco de Poupança e Crédito 13.303.620 -                       13.303.620

Banco Millennium Atlântico 37.536.283 -                       37.536.283

Banco Sol 96.156.059 615.999.671 712.155.730

271.901.288 3.416.594.234 3.688.495.522

TotalBanco
Valor

11 - Outros activos correntes

11.1 - Composição

Proveitos a facturar

Proveitos a repartir por exercícios futuros 302.262.578 414.791.262

Juros de depósitos a prazo 145.597.217 37.487.613

Encargos a repartir por exercícios futuros

Seguros (a) 18.935.746 54.233.344

Outros encargos 1.307.119 10.050.289

468.102.660 516.562.508

Rubricas dez-18 dez-17
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12. Capital 

12.1 - Composição e movimento no período 

Capital 138.072 138.072

Acções/Quotas Próprias

Prémios de Emissão

Prestações Suplementares

138.072 138.072

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

 

12.2 - Capital

Indicar o nome ou firma:

Estado Angolano 100% 138.072 138.072

Outros sócios/accionistas

138.072

Saldo final ©

Sócio/accionistas com participação 

superior a 20%

Rubricas Saldo inicial Aumentos (a) (b) Diminuições

 

 
 
(a) Em 2018 foram aplicados os Resultados Liquídos dos Exercícios de 2007 à 2014 (Nota 14), 

conforme deliberado na acta nº 4 do Conselho de Administração em 18 de Maio de 2018. 
 

 

13 - Reservas

13.1 - Composição

Reserva legal 17.734.404 921.795.116 -                  939.529.520

Reserva de reavaliação -                       -                              -                  -                  

Reservas com fins especiais 88.672.019 4.608.975.583 -                  4.697.647.602

Reservas livres -                       -                              -                  -                  

106.406.423 5.530.770.699 -                  5.637.177.122

Diminuições Saldo finalRubricas Saldo inicial Aumentos (a)

14 - Resultados transitados

14.1 - Composição

Saldo inicial (a) 4.881.322.755 -                    -                              4.881.322.755

Movimentos do período:

Transferência dos resultados do exercício anterior -                  -                    (2.839.920.374) (2.839.920.374)

Outros movimentos -                  (648) (648)

Fundo social 939.529.520 (921.795.116) 17.734.404

Reserva legal (Nota 13) (921.795.116) (921.795.116)

Reservas com fins especiais (Nota 13) (4.608.975.583) (4.608.975.583)

4.881.322.755 939.529.520 (9.292.486.837) (3.471.634.562)

Diminuições Saldo finalRubricas Saldo inicial Aumentos
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O Conselho de Administração deliberou (acta nº4 de 18 de Maio de 2018) a aplicação dos resultados 
líquidos dos exercícios de 2007 a 2014, pelo facto de não terem sido registados na contabilidade, nas 
respectivas datas, conforme o seguinte detalhe:  
 

 
 
O valor do Fundo Social foi revertido para Resultados Transitados, por já estar totalmente realizado. 
 

 
 
Durante o ano 2015, a Unicargas obteve junto do Banco BIC dois empréstimos para financiar as 
obras do Terminal de Cargas da Catumbela e das obras da Base Logística de Cabinda, pelo 
prazo de 7 anos com um ano de período de carência. 
 

 
 

  
 
 

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Resultados exercício 536.254.572 103.846.389 4.336.102.274 1.758.157.438 198.833.252 1.468.842.560 253.016.772 562.897.907

Reserva Legal 10% 53.625.457 10.384.639 433.610.227 175.815.744 19.883.325 146.884.256 25.301.677 56.289.791 921.795.116

Fundo de Investimentos 50% 268.127.286 51.923.195 2.168.051.137 879.078.719 99.416.626 734.421.280 126.508.386 281.448.954 4.608.975.582

Fundo Social 10% 53.625.457 10.384.639 433.610.227 175.815.744 19.883.325 146.884.256 25.301.677 56.289.791 921.795.116

15 - Empréstimos correntes e não correntes

15.1 - Composição

Vencível até 

5 anos

Vencível a mais 

de 5 anos
Total

Empréstimos bancários 277.210.384 1.386.051.920 -                    1.386.051.920

Conta corrente caucionada -                -                         -                    -                       

277.210.384 1.386.051.920 -                    1.386.051.920

Não Corrente
CorrentesRubricas

Empréstimos bancários 2.045.643.103 -                     (382.380.798) 1.663.262.304

Conta corrente caucionada 100.000.000 (100.000.000) -                         

2.145.643.103 0 (482.380.798) 1.663.262.304

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

15.3 -Condições de Financiamento

Empréstimos bancários

       Banco BIC Luibor à 12 meses + Spread 3% -                          385.744.371

       Banco BIC Luibor à 12 meses + Spread 3% -                          1.277.517.933

-                          1.663.262.304

Rubricas Taxa de Juros Moeda Estrangeira
Valor na Moeda 

Local
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Este valor refere-se a diferenças constatadas na reconciliação da conta corrente do Porto de 
Luanda e que por não se considerarem devidas, as facturas não foram lançadas. Atendendo ao 
principio da prudência, a Administração decidiu constituir uma provisão para este efeito no 
decurso do exercício de 2016. 
 

 
 
A rubrica entidades relacionadas inclui, maioritariamente, a dívida ao Porto de Luanda no 
montante global de 6.647.745.671 Kwanzas. Apesar da Administração considerar que parte 
deste saldo é referente a divida de médio e longo prazo, a mesma encontra-se classificada no 
curto prazo porque até à data de fecho das contas o plano de pagamentos proposto pela 
Unicargas encontra-se em fase de apreciação pelo Porto de Luanda.  
 
  

18 - Provisões para outros riscos e encargos

18.1 -Movimentos, ocorridos durante o exercício, nestas provisões 

Provisões para outros riscos e encargos 800.765.835 -                 -                 800.765.835

800.765.835 -                 -                 800.765.835

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

19 - Outros activos não correntes e contas a pagar

19.1 - Composição

Fornecedores - correntes (a) 1.225.551.669 -                           -                     -               

Entidades relacionadas (Nota 40) 6.742.730.320

Fornecedores - títulos à pagar

Clientes - saldos credores

Adiantamentos de clientes (b) 477.625.478 -                           -                     -               

Estado: 175.130.500 900.233.767 -                     900.233.767

Pessoal 31.383.601 -                           -                     -               

Outros credores (d) 393.918.027 -                           -                     -               

9.046.339.595 900.233.767 -                     900.233.767

Rubricas Corrente Vencível até 5 anos 

(c)

Vencível a mais 

de 5 anos

Não corrente

Total
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(a) Composição dos fornecedores correntes e entidades relacionadas: 
 

 
 
(b) Composição dos adiantamentos de clientes: 
 

 
 

(c) Valor referente ao escalonamento da dívida de Imposto Industrial de 2009 e 2010 pagos em 
prestações mensais de 1.287.587 Kwanzas e 1.183.231 Kwanzas, respetivamente.  
 

Fornecedores Saldos

Cateringest 132.949.999

Midato - Prestação de Serviços 110.641.589

Mamboji, Lda 72.766.036

Orey - Comércio e Serviços 70.991.423

Globosoft, Lda 60.004.773

Sintec Consultoria de engenharia 57.877.281

MOTAENGIL ANGOLA 52.729.273

Interstrata- Construções Sa 40.100.065

PRUDENCIAL SEGUROS S.A. 37.781.908

Outros Fornecedores 589.709.322

1.225.551.669

Adiantamentos de clientes Saldos

Ministério da Agricultura 15.027.480

ABWIK WOOD - EMPREEND.&SERVIÇOS, LDA12.776.930

ENANA 8.709.525

Bolloré Africa Logistis 8.518.217

BETABLOCOS, LDA 5.677.200

DESPACHANTE OFICIAL ANTÓNIO 5.500.000

Endiama EP 4.958.551

Outros Adiantamentos de Clientes 416.457.576

Total 477.625.478
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(d) Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica inclui os adiantamentos efectuados pelos 

Administradores no âmbito do Programa Habitacional no montante global de 96.421.470 

Kwanzas. 

 

A rubrica “Outros Encargos a Pagar” refere-se ao acréscimo de custos relacionados com 

Serviços Prestados no ano, mas cujo documento apenas foi recepcionado no ano seguinte, de 

onde se destacam o encargo com a renda do Terminal, segurança e limpeza. 

Em 2018, a redução do valor desta rúbrica deveu-se a negociação dos contratos de prestação 

de serviço. 

Rubricas dez-18 dez-17

Passivo corrente

Impostos sobre os lucros

Adiantamentos (Nota 9) 57.037.173 48.816.071

Retenções na fonte -                           -                     

Encargo do ano -                           -                     

Lei 19/14 / Retenção 21.974.500 46.289.732 

Imposto predial urbano 131.994.865 60.938.092 

Segrança Social 7.370.839 27.668.365 

IRT 5.602.914 1.063.034 

Imposto de Selo 8.187.381 3.210.125 

Total Passivo corrente 175.130.500 139.169.348

Passivo não corrente

Processos AGT (b)

Imposto s/ rendimento - Exercício de 2009 816.224.332 880.113.303 

Imposto s/ rendimento - Exercício de 2010 84.009.436 104.124.366 

Total Passivo não corrente 900.233.767 984.237.669

1.075.364.267 1.123.407.017

21.1 - Outros passivos correntes

21.1 - Composição

Encargos a pagar

Remunerações a liquidar 95.303.607 75.805.379

Outros encargos a pagar (serviços ) 234.250.700 652.766.229

329.554.307 728.571.608

Rubricas dez-18 dez-17
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Notas a Demonstração de Resultados  
 

   
 

 
 
Apesar da redução em 5% do número de navios operados face ao período homológo, registou-

se um aumento de 2.276 TEUS que corresponde a 16% derivado do aumento da quantidade de 

contentores embarcados no ano em curso. Todavia, podemos constatar que o aumento da 

carga transportada elevou a produção e a produtividade no TPU.  

Associado a este facto está a constante variação cambial, uma vez que os preços apresentados 

no regulamento de tarifas portuárias estão fixados em dólares. 

 

Neste período verificou-se um aumento na rúbrica de Devoluções, decontos e abatimentos, 

devido a mercadoria do grupo Novainvest – Indústria Alimentar LDA e ABC enviada para o 

aterro sanitário. 

 

23 - Prestações de serviços

23.1 - Composição das prestações de serviços por mercados

Mercado interno 5.307.486.550 4.324.644.986

Mercado externo -                      -                    

5.307.486.550 4.324.644.986

Rubricas dez-18 dez-17

23 - Prestações de serviços

23.2 - Composição das prestações de serviços por actividades

Serviços principais

Actividade de:

Terminal Polivalente 5.699.385.700 3.826.028.577

Aluguer de meios rolantes 650.845.533 513.400.923

Transitário 6.261.214 30.466.020

Comissões de Vendas

Serviços Secundários

Actividade de:

Reparações oficina 60.025 203.711

ATM 2.759.220 432.000

Devoluções, descontos e abatimentos (1.051.825.141) (45.886.245)

5.307.486.550 4.324.644.986

dez-17dez-18Rubricas
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O valor desta rubrica refere-se ao parqueamento de contentores vazios. 
 

 
 
Composição das existências 
 

 
 

 
 
a) A redução do valor desta rúbrica deveu-se a alteração da Cesta Básica para a rúbrica de 

Remunerações com o Pessoal, anteriormente registada como Outros Custos Com o Pessoal. 
 

24 - Prestações de serviços

24.1 - Composição das prestações de serviços por actividades

Outros proveitos operacionais 60.904.687 75.813.369

60.904.687 75.813.369

Rubricas dez-18 dez-17

27 - Custos das existências vendidas e das matérias-primas e subsidiárias consumidas

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 373.175.405 386.837.693 (779.474) 382.097.812 348.151.763

373.175.405 386.837.693 -779.474 382.097.812 348.151.763

Rubricas Existências iniciais Compras 
Custo no ano      

 (a)
Existências finais

Ofertas e perdas ou 

ganhos

Artigos Existência inicial Compras

 Acertos 

Negativos/Positivos Custo do ano Stock Final

Gasolina 1.212.561 11.694.271 (1.039.820) 11.867.010 2

Gasóleo 11.823.098 242.036.966 764.756 232.632.469 21.992.351

Pintura 1.901.003 1.613.141 (1.217.876) 543.215 1.753.053

Lubrificante 4.961.174 30.069.456 (11.990.140) 18.022.704 5.017.786

ATM 330.999.513 101.423.858 12.703.606 119.032.414 326.094.564

Provisão (35.256.566) -                      -                    (35.256.566)

315.640.783 386.837.693 (779.474) 382.097.812 319.601.190

Adiantamento p/ conta de compras 57.534.622 -                      -                    28.550.573

373.175.405 386.837.693 -779.474 382.097.812 348.151.763

28 - Custos com o pessoal

Remunerações  pessoal 2.147.587.623 1.674.232.398

Encargos s/ remunerações 9.460.615 125.712.496

Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais 362.530.844 295.940.861

Formação 385.000 3.762.569

Outros Custos com Pessoal (a) 273.643.286 777.636.395

2.793.607.369 2.877.284.719

Número de empregados ao serviço da empresa 743 732

Rubricas dez-18 dez-17
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a) Em 2018 foi assinado um novo contrato de prestação de serviço de estiva com a Empresa 

Aronds. 

 

b) A seguir é apresentado o desenvolvimento dos Fornecimentos e Serviços de Terceiros e 

Subcontractos: 

29 - Amortizações

Imobilizações corpóreas (Nota 4) 313.118.607 349.053.611

Imobilizações incorpóreas (Nota 5) 6.245.303 84.891.419

319.363.910 433.945.030

dez-18 dez-17Rubricas

30 - Outros custos e perdas operacionais

Subcontratos (a) 242.619.303 162.275.347

Fornecimentos e serviços de terceiros (b) 1.772.584.648 1.614.044.677

Impostos 97.202.829 108.959.155

Quotizações 3.537.900 1.500.000

2.115.944.680 1.886.779.179

Rubricas dez-18 dez-17
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Honorários e avenças - assinatura de contrato de efectividade para os trabalhadores avençados 

das delegações. 

Vigilância e segurança e Limpeza - renegociação de contratos. 

Material de escritório – aumento dos preços no mercado face as variações cambiais. 

As novas políticas de gestão resultam na maior aproximação com os parceiros (clientes), tendo-

se deslocado comissões à China, Alemanha e Portugal para encontros de trabalho. A nível 

interno a promoveu-se maior interação com as delegações a fim de melhorar os seus 

resultados. 

Rubricas dez-18 dez-17
Rendas e alugueres 865.550.938 679.264.274

Honorários e avenças 183.052.159 220.912.008

Limpeza, higiene e conforto 169.851.087 214.833.339

Vigilância e segurança 139.544.866 136.209.934

Deslocações e estadas 75.744.828 12.394.378

Comunicação 62.621.473 52.082.792

Conservação e reparação (Materiais) 54.455.674 55.293.995

Combustíveis 41.149.360 31.514.428

Seguros 31.588.315 21.216.431

Conservação e reparação (Serviços) 30.622.890 46.053.776

Material de escritório 25.590.062 7.802.535

Publicidade e propaganda 25.415.339 79.316.042

Outros serviços 23.717.403 19.132.029

Despesas de representação 18.627.289 14.172.300

Água 5.899.504 5.404.915

Electricidade 4.796.590 6.885.157

OUTROS FORNECIMENTOS 3.115.734 2.963.158

Livros e documentação técnica 3.112.724 855.204

Comissões a intermediários 2.470.347 1.993.968

Material protecção, seg.e conforto 2.446.880 2.566.066

Contencioso e notariado 1.553.088 620.926

Ferrament.e utensílios desg.rápido 1.257.507 109.434

Assistência técnica 400.590 2.447.588

Trabalhos executados no exterior -                                     -                                       

Despesas Confidenciais -                                     -                                       

1.772.584.648 1.614.044.677
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(a) Esta rubrica inclui os proveitos referentes à actualização cambial dos depósitos a ordem e 

depositos a prazo em moeda estrangeira, efectuados à data de balanço. A variação face a 
2017 é devida pela desvalorização do Kwanza face ao Dólar Americano. 
 

31 - Resultados financeiros

Proveitos e ganhos financeiros

Juros 236.019.269 145.319.272

Diferenças de câmbio favoráveis

Realizadas 1

Não realizadas 1.953.663.280 132.325.440

Descontos de pronto pagamento obtidos

Outros

2.189.682.550 277.644.711

Custos e perdas financeiros

Serviços Bancários 32.788.417 19.558.843

Juros 472.417.205 572.265.579

Diferenças de câmbio desfavoráveis -                       

Realizadas

Não realizadas 97.821.408

Descontos de pronto pagamento concedidos

Outros

505.205.622 689.645.831

1.684.476.928 (412.001.119)

Rubricas dez-18 dez-17
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(a) Esta rubrica inclui as correcções efectuadas nas contas correntes de fornecedores relativos a 

movimentos registados em períodos anteriores. A variação desta rubrica deveu-se a revisão 

e correção de saldos de clientes efectuada em 2017. 

 

(b) Em 2017 a Empresa registou uma amortização extraordinária para o  Centros Logisticos do 

Panguila e do Lobito no valor de 809.933.736 Kwanzas e 191.783.857 Kwanzas, 

respectivamente. 

 

(c) Variação face a 2017 é explicada pelo cancelamento das doações efectuadas ao Fundo 

Lwini. 

33 - Resultados não operacionais 

Rubricas dez-18 dez-17

Proveitos e ganhos não operacionais

Reposição de provisões

Existências (Nota 8) -                     934.187

Cobranças duvidosas (Nota 9) 10.649.109 4.575.803

Outros riscos e encargos (Nota 18) -                     -                    

Ganhos em imobilizações 860.503 3.915.390

Ganhos em existências 1.396.472 79.000

Correcções relativas a exercícios anteriores (a) 49.169.056 387.770.558

Outros proveitos e ganhos não operacionais 449.603 3.526.913

62.524.742 400.801.851

Custos e perdas não operacionais

Provisões

Existências (Nota 8) 2.146.091 38.097.756

Cobranças duvidosas (Nota 9) 434.355.639

Outros riscos e encargos (Nota 18)

Perdas em imobilizações (b) 1.061.439 1.025.879.548

Perdas em existências

Multas e penalidades contratuais 791.451 12.964.836

Correcções relativas a exercícios anteriores 83.933.964 52.279.351

Patrocinios (c) 637.200 8.478.605

Donativos 220.970 22.020.000

Outros custos e perdas não operacionais 3.500.170 15.764.627

92.291.285 1.609.840.361

(29.766.543) (1.209.038.510)
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Outras Notas 

36 - Responsabilidades assumidas e não reflectidas no balanço 

No âmbito dos empréstimos obtidos mencionados na nota 15, a empresa deu em garantia os 

seguintes montantes: 

(i) Penhor de Depósito a Prazo: Dolares equivalente a 850.469.282 Kwanzas e Dólares 

equivalente a 497.350.457 Kwanzas. 

  

35 - Imposto sobre o rendimento

Resultado contabilístico 1.412.087.852 (2.839.920.374)

Correcções para efeitos fiscais:

A acrescer:

Custos e perdas não aceites para efeitos fiscais

Provisão para contas a receber -                     434.355.639

Provisão para existências 2.146.091 38.097.756

Provisões para outros riscos e encargos -                     -                     

Donativos excedentes aos previstos 220.970 22.020.000

Multas 791.451 12.964.836

Imposto Predial Urbano 7.255.853

Imposto Sobre Aplicação de Capitais 12.664.200 9.702.770

Imposto industrial -                     -                     

Despesas não especificados -                     

Correcções de exercícios anteriores 83.933.964 52.279.351

Perdas em Imobilizações 1.061.439 1.025.879.548

Outros custos e perdas não operacionais 3.500.170 15.243.967

104.318.285 1.617.799.720

    A deduzir: 

Juros (236.019.269) (145.319.272)

Aluguer de Escritório (16.629.687) (9.544.500)

(252.648.956) (154.863.772)

-                     -                     

Prejuizos fiscais de anos anteriores (2.533.946.123) (1.156.961.696)

Lucros levados a reservas e reinvestidos -                     -                     

Lucro tributável (prejuízo fiscal) (1.270.188.941) (2.533.946.123)

Taxa nominal de imposto 30% 30%

Imposto  sobre os lucros -                     -                     

Rubricas 20172018
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37 - Contingências 

O Projecto Residencial Luanda Sul, registado como imobilizado em curso pelo valor nominal de 

1.784.547.954 Kwanzas (Nota 4.3), incluindo o direito de superfície e capitalização de custos 

referentes à construção de 9 moradias não se encontra registado na competente Conservatória 

do Registo Predial a favor da Unicargas. 

Adicionalmente, a transmissão do direito de superfície da GDS (Gestão, Desenvolvimento e 

Serviços, Lda) para a Unicargas carece de autorização da autoridade competente, no caso, o 

Governo Provincial de Luanda. Até à data, não existe evidência de que a autorização tenha sido 

concedida, nem a mesma é referida na escritura de transmissão de direito celebrada entre a 

DGS e a Unicargas. A inexistência dessa autorização poderá consistir na nulidade da 

transmissão efectuada pela DGS a favor da Unicargas.    

No decurso dos exercícios de 2013 e 2014, foram celebrados seis contratos promessa de 

compra e venda de seis moradias a favor dos então Administradores Executivos e Não 

Executivos, com as condições previstas no Programa Habitacional. 

Em 2018 a Administração solicitou um parecer jurídico a uma sociedade de advogados para que 

fosse analisado o enquadramento legal e eventuais contingências inerentes à referida promessa 

de compra e venda.  

O referido parecer levanta algumas dúvidas sobre a legalidade daqueles contratos promessa, 

não tendo sido até à data tomadas decisões sobre o tratamento e procedimento relativamente 

às referidas moradias. 

Não é do conhecimento da gestão a existência de outras contingências que pudessem afectar 

de forma material as demonstrações financeiras divulgadas. 

38 - Acontecimentos ocorridos após a data do balanço 

Não existem eventos subsequentes à data do Balanço que possam ter impacto significativo nas 

demonstrações financeiras. 
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40 - Entidades relacionadas 

Conforme evidenciado no quadro seguinte, durante o exercício e em exercícios anteriores, a 

Empresa prestou serviços a diversas entidades públicas, tendo ficado por cobrar valores 

significativos. Por se tratar de entidades públicas e atendendo que a Empresa é ela própria 

detida pelo estado, é convicção da Administração que a Empresa irá recuperar os referidos 

valores no contexto de futuras negociações com essas entidades e/ou através de deliberações 

das tutelas de cada uma das entidades. 

Assim, apesar da antiguidade e de subsistir uma elevada incerteza quanto à tempestividade e 

forma de recuperação das referidas dívidas, não se consideram esses valores como sendo de 

cobrança duvidosa e não foi constituída qualquer provisão para o efeito, na medida em que:  

(i) A Empresa prestou comprovadamente os referidos serviços e está em condições de o 

demonstrar perante as respectivas entidades públicas;  

(ii) Existe a expectativa de recuperabilidade da totalidade dos valores. Nos casos em que foi 

efectivamente registada uma provisão, referem-se a situações onde a Administração considera, 

face à informação de que dispõe, de que as expectativas de recuperação se revelam mais 

dificultadas. 










	ABDR 2018_v5_.pdf (p.1-29)
	Scan1.pdf (p.30)
	Scan2.pdf (p.31)
	Scan3.pdf (p.32)
	Scan4.pdf (p.33)
	Scan5.pdf (p.34)
	Scan6.pdf (p.35)
	Scan7.pdf (p.36)

