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I. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO
v EXECUÇÃO E EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE
Plano Geral de Contabilidade

Decreto nº 82/01

Lei da Contabilidade e Auditoria

Lei nº301/14

Obrigatoriedade da apresentação de Demonstrações Auditadas

Decreto nº 38/00

Alteração da Figura do Técnico de Contas

Lei nº 10/01

Aprovação do Estatuto dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola

Decreto nº 232/10

Alteração dos Estatutos da Ordem

Decreto nº 318/14

I.
II.

Não foram referenciados nesta síntese o(s) normativo(s) para o Sector Bancário
e Seguros; a Contabilidade na base do Regime Contratual (Petróleos)
Não estão referenciadas as propostas dos Plano(s) da CMC

I. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO
v FISCAL RELACIONADA A EXECUÇÃO

Código do Imposto Industrial

Lei nº 19/14

Estatuto dos Grandes Contribuintes

Drecreto nº 147/13

Regime Fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo

Decreto nº 01/14

Lei das Facturas e seus equivalentes

Decreto nº 149/13

I. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO
v COMERCIAL COM IMPACTO NA EXECUÇÃO E NO EXERCÍCIO

Lei das Sociedades

Lei nº 01/14

Lei de Base das Instituições Financeiras

Lei nº 13/15

Lei de Bases do Sector Empresarial Publico

Lei nº 11/13

Regime dos Organismos de Investimento Colectivo

Decreto nº 07/13

II. A ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS E BREVE
CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IFRS.
Comparando as exigências e critérios de reconhecimento e mensuração das IFRS e o
PGC, isto para não destacar outros normativos contabilisticos aplicáveis em Angola
fica claramente evidenciado importantes limitações das quais destaco as seguintes:
As empresas Angolanas em geral, não estão prontas para a convergência, pois o
governo é o principal accionista das principais empresas e é o próprio Estado quem
regula o mercado.
O sector bancário pioneira na implementação das normas não evidencia ainda o
impacto do relato em IFRS, nos aspectos qualitativos e quantitativos da informação
contabilística sobretudo, com efeitos nos Fundos Próprios, Gestão e Resultados, pois
são estes Resultados que credibilizam e dão segurança de que a Contabilidade e o
Relato Financeiro apresentados permitem ao CMC a correcta supervisão e gestão dos
Agentes cotados no Mercado de Acções, tornando-o atractivo e confiável.

II. A ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS E BREVE
CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IFRS.
Destaco que em razão da implementação de alguns normativos das IFRS que alteraram critérios de
registos contabilísticos os pressupostos não estão ajustados ao nosso ordenamento Contabilístico
(Ex: PGC), Fiscal e Jurídico.
Exemplos:
IAS/IFRS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, que implica
contabilização de imparidades na Banca não têm convergência com as nossas Leis Fiscais que tratam
esta matéria como “Provisões”.
É importante referir que a contabilização desta norma, na sua generalidade ultrapassa limites de
Provisões, obrigando possivelmente a adopção de um tratamento diferenciado das demais
empresas de outros sectores da economia.
IFRS 13 e IAS 36 – Justo Valor/Imparidades, Associado ao Crédito, existem colaterais e/ou garantias
em hipoteca com bens em dação que devem ser reavaliados / avaliados com base em critérios de
mercado originando variações positivas ou negativas com reflexos no Balanço e nos Resultados.
Limitações: As Implicações no reconhecimento do Imposto diferido; A precariedade da qualidade
da carteira de crédito (Colateral / Garantia); A insuficiente regulamentação dos registos de
Propriedade.
e
um mercado pouco maduro, particularmente no que se refere aos investimentos financeiros
(Tangíveis e Intangíveis) que afectam o Património das empresas no Mercado de Acções.

II. A ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS E BREVE
CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IFRS.
Colocados estes dois exemplos: leva-nos a reflectir sobre os princípios básicos da
contabilidade e do relato financeiro, onde se destacam os CINCO MAGNÍFICOS da
contabilidade, bem referenciados no nosso PGC, pouco explorado e regulamentado que
possibilitasse ás empresas apresentarem contas mais qualificadas.
A Contabilidade e as Demonstrações Financeiras são ferramentas de gestão de todos os
interessados Privados e Públicos. Pode e deve-se avançar para os normativos internacionais
sem dar qualidade e melhorar o relato suportado no princípio da Equidade ajustando o
PGC, a estas normas?
É possivel termos empresas em Mercado de Acções a relatarem por princípios de
reconhecimento e mensuração diferentes, onde e quando as contrapartes que se
relacionam devem ter convergência e dados comparáveis?

II. A ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS E BREVE
CARACTERIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS IFRS.
Exemplo de Demonstrações Financeiras não convergentes:
O Banco A concede um crédito e reconhece imparidades retirando da conta do Balanço,
transferindo para contas Extra-patrimoniais porque reporta em IFRS e o Devedor mantém
no Balanço o passivo pelo crédito recebido
Coloco a seguinte reflexão: No Geral, não estando as empresas em Angola a executar a
contabilidade e a relatar com a fiabilidade desejavel na base da equidade e com garantia de
contas integras; Acrescentando a este facto, a necessidade de Leis Fiscais que protejam o
interesse Público, mas também a convergencia com as IFRS, será possivel reportamos
Contabilidade e Relato Financeiro no Mercado de Acções?

III. IMPACTO DA ADOPÇÃO DAS IFRS
A implementação das IFRS implica uma estruturação transversal com profundos debates
teóricos e de idéias porque na verdade implica uma forte intervençao de todos utilizadores e
muito particularmente do Mundo Académico.
A comparação das diversas normas contabilísticas vigentes em Angola, (Ex: PGC – Plano Geral
de Contabilidade, Contabilidade Pública e as normas internacionais de Contabilidade implica
diversos momentos durante o período de convergência.
Á excepção do Sector Bancário que durante o processo de implementação e transicção do
CONTIF AJUSTADO para o IFRS, parece não existirem estudos sobre possíveis impactos em
sectores específicos e no mercado, em consequência das diferentes normas contabilísticas.
Podemos incluir a implementação do Fundo Superano de Angola, também a reportar na sua
plenitude em IFRS, com uma exposição Patrimonial no Sector Financeiro e não Financeiro.
Sobre esta matéria e á semelhança de Países que já as adoptaram, poderemos obter
resultados diferentes de convergência se seguirmos pelo princípio da adopção Global e não
por sectores ou parciais.

III. IMPACTO DA ADOPÇÃO DAS IFRS
Alguns exemplos da realidade em Angola do relato em IFRS
Os Bancos Comerciais em Angola ao reportarem em IFRS, adoptando os normativos na sua
plenitude e dou como exemplo as IAS 39, IFRS 13 e IAS 36, os impactos de relato com base
nestes normativos afectam materialmente:
O Relato Financeiro, qualitativamente em resultado dos critérios;
O Património, qualitativa e quantitativamente
Implicação relacionadas em matéria de impostos
e
A comparabilidade (Ex: Direitos e Obrigações entre entidades que reportam por Critérios
Contabilisticos diferentes “Não Convergentes”).
Caracterização de Impactos Identificados
EFEITO
Do Impacto da adopção do IFRS na
comparabilidade e na relevância da
informação Contabilística

CAUSA
A comparabilidade diminuiu afectando a
relevância da informação entre entidades de
sectores diferentes que não o Bancário

Do Impacto das IFRS sobre o lucro
líquido e o património líquido dos
Bancos

Em média geral na transicção do normativo o
lucro liquido diminuiu com adopção das IFRS e o
património líquido também reduziu em média.
Salvo excepções na Banca o ROE também diminui.

IV. MEDIDAS DE CURTO PRAZO
Alguns exemplos da realidade em Angola do relato em IFRS
Neste particular é importante definir objectivos transversais no relato, levando a que o
interesse nacional do processo de convergência ás IFRS em Angola permita que as Empresas
Angolanas apresentem o Relato Financeiro no Mercado de Acções compáraveis na sua
plenitude.
Que se ajuste o Plano Geral de Contas (Normativo com a maior base de Empresas) através de
normas especificas para convergirem com as IFRS, considerando um período de transicção.
Neste caso, ver em que medida as propostas de Planos preparados pelo CMC poderá ser
aproveitado.
Que na base do princípio da equidade se estudem princípios/Critérios de reconhecimento das
Imparidades/Provisões em que em igualdade os agentes económicos possam reportar e tratar
com a Administração Fiscal, por Exemplo: Créditos Fiscais.

V. MEDIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

No quadro da Comissão Nacional de Normalização Contabilística desenvolver o estudo
transversal dos critérios normativos de Contabilidade e Relato Financeiro, considerando o
facto de Angola alinhar para as IFRS.
O que importa também reflectir é se deveremos seguir por via da adopção em face do estágio
da nossa organização económica e empresarial, ou se na plenitude das IFRS, conforme já
seguido pelo Banco Nacional de Angola e o Fundo Soberano?
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