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Presidente do
Conselho de Administração
António Manuel Nunes Candeias

Senhores Accionistas,
O exercício de 2019, foi seguramente o mais desafiante desde o início da crise económica que se
instalou em 2015, obrigando-nos ao longo destes últimos 5 anos, à aplicação de um plano de
contingência para a melhor gestão dos recursos.
Como apanágio de um passado recente, sofremos o agravamento da situação de algum
incumprimento pelos bancos comerciais relativo aos compromissos assumidos pela SISTEC
perante os seus fornecedores.
Na conjuntura económica, assistimos a uma desvalorização do Kwanza de quase 54% face ao
EUR e de 57,5% face ao USD. Consequentemente as perdas até agora registadas poderão vir a
ser agravadas em resultado dos atrasos dos pagamentos que podem ser executados a um
cambio superior ao presente, tal como o valor dos produtos vendidos sofrerá uma depreciação
por contraponto às diferenças cambiais negativas ora referidas.
Não obstante as dificuldades conjunturais vividas, conseguimos consolidar as principais
estruturas existentes e projectos em curso.
Neste exercício, também nos orgulhamos de continuar a merecer a confiança dos nossos
trabalhadores e sobretudo, mantermos uma considerável fidelização de clientes que encararam
a SISTEC como o parceiro e fornecedor de referência para os equipamentos e serviços que
necessitam.
A todos, clientes, fornecedores e trabalhadores, reiteramos o nosso profundo e sincero
agradecimento pelo reconhecimento do nosso trabalho e dedicação, garantindo que
permaneceremos empenhados em merecer e honrar a vossa preferência.

António Manuel Nunes Candeias
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Caracterização
da Empresa
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Resumo Histórico
Desde a sua fundação que a SISTEC se
posicionou no segmento tecnológico,
disponibilizando ao mercado produtos de
Informática,
Telecomunicações,
Lar,
Escritório, Electrónica e Equipamentos
Desportivos. Cedo também desenvolveu a
Formação Profissional, em particular nos
cursos tecnológicos. Como
filosofia
comercial, o seu grande diferencial no
mercado foi a aposta nos serviços de pósvenda, através das garantias e assistência
técnica dos produtos vendidos.

A SISTEC - Sistemas, Tecnologias e Indústrias,
S.A nasceu a 1 de Julho de 1991, constituindose desde então como uma das mais
reconhecidas marcas na comercialização e
distribuição de produtos tecnológicos em
Angola, inovando pela qualidade de serviço.
Durante quase três décadas de existência,
enfrentou
momentos
únicos,
sendo
considerada a sua importância capital para o
Estado Angolano, tendo concedido crédito em
produtos tecnológicos a várias empresas
públicas
de
importância
estratégica,
contribuindo para dar suporte à gestão
administrativa do país.

Sede da SISTEC - Maculusso

O crescimento exponencial da SISTEC
acompanhou a evolução económica do país
durante a primeira década do século. O
resultado culminou na abertura de lojas de
várias Províncias, reforçando a nível
nacional, a notoriedade da marca
representada pela assinatura SOLUÇÕES.
Este reconhecimento perdura até ao
presente, como comprovam as dezenas de
prémios
nacionais
e
estrangeiros
conquistados desde o início da sua
actividade.

A SISTEC teve sempre uma abordagem
visionária do mercado pela introdução de
produtos e serviços inovadores ou pioneiros.
Actualmente, como efeito colateral de um
longo período de recessão económica que
Angola atravessa, a empresa tem-se vindo a
redimensionar desde 2015 reduzindo activos
e recursos humanos.
Porém, mantém ainda assim, uma
significativa quota de mercado, aliada a um
capital de confiança com os parceiros e
clientes nos segmentos onde actua.
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Base logística da SISTEC - Kikuxi

Enquadramento Legal
Institucional
A SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria,
S.A.R.L, constituiu-se como Sociedade
Anónima, S.A. no dia 30 de Novembro de
1992, com um capital social inicial de
2.000.000.000,00 (dois mil milhões de
Novos Kwanzas), distribuídos por 200.000
(duzentas mil) acções.
Actualmente, a empresa conta com um
capital social de 200.000.000,00 KZ
(duzentos milhões de Kwanzas), à data
equivalentes a 3.600.000,00 USD (três
milhões e seiscentos mil Dólares
Americanos).

Princípios Orientadores
Como assinatura de marca, foi adicionado
complementarmente ao logótipo SISTEC o
slogan “Soluções”, que personifica a
filosofia da organização no bem servir a
clientes e parceiros.

A procura por “Soluções”, transcende a oferta
do portefólio comercial, materializando-se na
customização de produtos que satisfaçam as
necessidades únicas dos clientes corporativos.

Slogan “Soluções”

O modelo de gestão da empresa privilegia a
valorização dos colaboradores através da
premiação por objectivos alcançados,
reforçando os níveis de fidelização e
motivação. Também partilha uma gestão
participativa, visando sempre a máxima
satisfação dos clientes e de todos os
intervenientes na cadeia de valor.
Ao longo de 29 anos de actividade, a SISTEC
perseguiu o binómio preço / qualidade
sempre em observância com as normas de
ética e de compliance aplicadas na gestão
operacional do negócio, na prestação de
contas, tal como no cumprimento dos
requisitos fiscais e jurídicos.
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Estes têm sido os princípios orientadores
que posicionam a empresa quer a jusante e
a montante.

Identidade Corporativa

Ética e Trabalho de Equipa
Baseamos as nossas relações em fortes
princípios de ética, mantendo sempre um
diálogo aberto, honesto e de respeito entre
colegas, clientes e parceiros de negócios.

Fortes Laços de Solidariedade
Promovemos a união e a força positiva de
cada colaborador, preocupando-nos com o
seu bem-estar pessoal, institucional e social,
apoiando a sua inserção na empresa e na
sociedade.

Missão
A SISTEC pretende alcançar posições de
liderança nos diferentes segmentos de
mercado em que opera com soluções
adaptadas às necessidades dos clientes,
colaboradores
e
fornecedores,
transformando
desafios
pessoais
e
institucionais em casos de sucesso, onde o
presente acompanha a tecnologia do futuro.

Visão
Prestar aos nossos clientes e parceiros de
negócio, serviços de excelência, com
elevado sentido de integridade, ética,
responsabilidade e profissionalismo, criando
soluções que acrescentem valor, fazendo a
ponte entre o presente e o futuro, com vista
a posicionar a marca SISTEC como
referência no mercado Angolano.

Valores
Excelência
Pautamos a nossa relação com clientes pela
procura da excelência no atendimento, nos
produtos e serviços que fornecemos.

Forte Competitividade no Mercado e
Foco no Cliente
Cientes de que a competitividade move o
mercado, apostamos na formação e na
motivação dos colaboradores, tendo em vista
a satisfação dos clientes.

Responsabilidade Social
Os
princípios
orientadores
Responsabilidade
Social
sempre
espelharam nas acções da SISTEC, através
patrocínio de projectos culturais
desportivos ao longo de quase 3 décadas
actividade.

de
se
do
e
de

Estas acções traduziram-se na integração
voluntária de preocupações sociais e
ambientais nas suas operações quotidianas,
juntos dos seus trabalhadores e clientes.

Na SISTEC, a Responsabilidade Social é
interpretada
como
um
investimento
estratégico no desenvolvimento humano,
procurando a sustentabilidade dos projectos
e das acções empreendidas, quer sejam nos
quadrantes financeiro, comercial ou social.
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Em 29 anos de actuação, a SISTEC
apadrinhou iniciativas tão abrangentes
como:


Patrocinadora exclusiva do clube
desportivo “O Maculusso” – Andebol e
Basquetebol Feminino;



Main sponsor de várias edições da
corrida de fim-de-ano de São Silvestre
em Luanda;



Campanha Nacional de Aeróbica;



Patrocinadora da equipa de ciclismo do
clube “Os Persistentes”;



Colaborou nos anos 90, na revitalização
do clube ARA, na Gabela;



Co-financiou a escola Henrique
Abranches em projectos de Banda
Desenhada, com a criação de álbuns,
tiras e personagens;



Comprou direitos de autor de 5
softgravuras de Henrique Abranches,
incorporadas em 1.000 colectâneas de
BD nacional, chamadas “Golden Pack”
distribuídas em Angola e no estrangeiro;



A SISTEC é membro da Fundação Lwini;



Criação da Fundação Sistec, que tem por
objectivo
realizar
acções
de
responsabilidade social e no apoio aos
colaboradores reformados;



Patrocinadora da regata Cidade do Cabo –
Rio de Janeiro 2014;



Patrocinadora do Team SISTEC moto 4,
equipa campeã nacional de em 2010 e
2013; Equipa vice-campeã nacional na
classe 250cc entre 2011 e 2014;



Patrocinadora de dois atletas juvenis de
Brazilian Jiu Jitsu BJJ, campeões
Provinciais, Nacionais, Europeus e
Mundiais.
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Estrutura Organizacional
A SISTEC é composta na sua estrutura
organizacional pela Mesa da Assembleia
Geral, que conta com órgãos de apoio como
o Conselho Fiscal e também o Conselho de
Administração,
sendo
este
último
coadjuvado por 5 divisões:


Divisão de Corporate e Divisão de
Retalho que integram a área comercial;



Divisão Técnica;



Divisão de Finanças;



Divisão Administrativa.

Desde 2006 que a SISTEC tem um auditor
externo independente que todos os anos
verifica e valida as contas da empresa.

Organigrama
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Composição dos Órgãos Sociais
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Recursos Humanos
Os Recursos Humanos têm sido desde
sempre o principal activo da SISTEC. Ao
longo do seu percurso, a empresa investiu
continuadamente no recrutamento e na
formação dos seus quadros com vista à
melhoria da capacitação técnica.
O universo de colaboradores da empresa
integra profissionais com diferentes graus
de qualificação académica e técnica, que se
distribuem homogeneamente por todas os
sectores da empresa em diferentes níveis
hierarquicos.
No dia 01 de Janeiro de 2019, a SISTEC tinha
776 trabalhadores e a 31 de Dezembro do
mesmo ano, a empresa contava com um
total de 655. No decorrer do ano em
análise,
foram
dispensados
121
colaboradores e contratados 38 novos
funcionários.
Analisando a curva de distribuição da força
de trabalho, a Sede continua a concentrar
cerca de ¾ da força total de trabalho, com
77% do total dos trabalhadores. Em
contrapartida, as Províncias onde a SISTEC
mantém centros de actividade totalizam
23%, repartindo-se entre as filiais de
Benguela com 6,72%, Huambo 4,89%, Huíla
4,43%, Malange 0,15%, Saurimo 0,31% e
Cabinda 6,41%.

Relativamente à distribuição por género,
trabalhadores masculinos totalizam mais de ¾
com 77% e as trabalhadoras femininas 23%.

Composição por Género

Mulheres
23%

Homens
77%

Analisando o parâmetro das habilitações
literárias
verificamos
que
a
maior
percentagem de colaboradores se concentram
no segmento dos que detêm o Ensino de Base
concluído, 23%, seguindo-se os que
concluíram o Ensino Médio com 18%. Já 17%
dos trabalhadores não concluíram o Ensino
Base, 16% são Licenciados, enquanto 13% têm
frequência Universitária, 12% não concluíram
o Técnico Médio e finalmente 1% obteve uma
Pós-Graduação ou Mestrado.

Nível Académico

Filiais
23%

Sede
77%
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Principais Acontecimentos
em 2019
No plano macroeconómico, o ano de 2019
resultou ainda no agudizar da crise
financeira, apesar da flutuação do preço do
barril de petróleo ter estado estável, a
desvalorização cambial foi acentuada com
perdas significativas do Kwanza face ao Euro
e ao USD e todas as condicionantes que
impactaram negativamente o negócio em
derivação ao ocorrido.
Todavia, o ano de 2019 ficou marcado pela
introdução do imposto IVA, que obrigou à
reconversão pelas empresas dos seus
sistemas de facturação levando à
introdução de novos softwares de gestão,
certificados pela AGT. O novo quadro fiscal
constituiu uma oportunidade para a SISTEC
lançar com um sucesso moderado o ERP 19,
software de gestão certificado pela AGT e
desenvolvido com a empresa portuguesa
Eticadata, uma parceria já iniciada em 2018.
Já a nível do Retalho, destacamos a
reabertura da renovada loja do Belas

Área
Corporate
Finanças
Administrativa

Total

Shopping, passou a dispor de moderno layout
e também uma oferta mais diferenciada de
produtos.

Equipas Técnicas
Os Recursos Humanos constituem o principal
activo da SISTEC, pois são os portadores do
necessário conhecimento técnico para
desenvolver e implementar projectos.
Nesta
perspectiva,
foi
fundamental
prosseguirmos com formações regulares de
quadros, no reforço e desenvolvimento de
conhecimentos, que são capitalizados como
factor agregador de valor do nosso negócio,
quer a montante, quer a jusante.
Ao longo de 2019 contabilizamos algumas
formações de carácter interno, outras a nível
externo e também em alguns casos, a
empresa assegurou formações internacionais,
para o reforço de competências.
No quadro infra, resume-se a síntese por
áreas estratégicas do número total de
formações realizadas, tal como o respectivo
número de participantes, no exercício do ano
passado.

Acções
2018

Participantes
2018

Acções
2019

Participantes
2019

20

49

14

113

10

53

1

27

3

6

2

3

33

108

17

143
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Projectos
No panorama do mercado angolano, a
SISTEC posiciona-se como um parceiro de
negócios
com
elevada
capacidade
tecnológica para projectos de grandes
complexidade com outras entidades
públicas e privadas.
No decorrer do ano de 2019, alguns
projectos de maior relevo foram
consolidados,
assim
como
o
desenvolvimento e aplicação de soluções
customizadas, quer no suporte prestado a
clientes e a parceiros.
Esta linha de modelo de negócio requer
elevada capacidade tecnológica, mão de
obra especializada para a implementação de
projectos junto ao cliente que representam
nichos de mercado de elevado retorno pela
dimensão e relevância operacional que os
mesmos representam.






Reforçar o nível de fidelização de
clientes através da satisfação dos
mesmos
em
resultado
do
reconhecimento da qualidade de
serviço prestado.
Disponibilizar ao mercado um serviço
conveniente, que seja célere no
tempo de atendimento;
Aumentar o nível de especialização
tal como o número de técnicos
disponíveis envolvidos nos processos.

Investimento
Em relação ao nível de investimento feito em
2019, constatou-se que:
- Aumento da capacidade técnica no
laboratório com a introdução de mais
software e hardware para simulação de
ambiente tecnológico semelhante ao dos
clientes, de forma a elevar o nível de serviço
da assistência técnica.

Contratos de Manutenção
Laboratório – Intervenções Técnicas
Os contratos de manutenção representam
mais do que um serviço complementar de
pós-venda, pois são na sua essência um
suporte essencial ao bom funcionamento de
produtos tecnológicos.
O seu sucesso exige a monitorização
permanente através de recursos humanos
especializados que consolidam projectos,
agregando valor para a empresa, assim
como, criando oportunidades para captação
de novos contratos.
Em destaque nesta área de negócios:

As intervenções técnicas efectuadas em
ambiente de laboratório dão o suporte
necessário para atender as necessidades de
reparações ou substituição de peças dos
equipamentos. Esta capacidade interna de
assistir os produtos comercializados é um
factor agregador de valor, que fideliza clientes
pela conveniência prestada.
Contrariando a tendência de uma retracção
da economia, os serviços de assistência
técnica
da
SISTEC
cresceram
sustentadamente em relação a 2018 em toda
a linha, que engloba respectivamente as áreas
de Corporate, Retalho e Técnica, de acordo
com o quadro infra.
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No quadro em baixo apresenta-se o número de folhas de obra relativas à assistência técnica
efectuada nos exercícios de 2017, 2018 e 2019:
Área

2017

2018

2019

Corporate

6 603

5 565

6 260

Retalho

2 391

1 082

2 119

Técnica

1 637

450

931

Total

10 631

7 097

9 310

Eventos
Ao longo do ano de 2019, a SISTEC realizou
diversos Eventos nas suas principais áreas
de actuação, visando:


Reforçar a sua base de clientes
através de uma comunicação
dinâmica, que posicione a empresa
e fidelize clientes.



Patrocínio do Fórum Banca com a
divulgação ao sector bancário da
solução Trade Finance em parceria
com a Finastra.





Patrocínio dos eventos corporativos
ANGOTIC, Fórum Seguros e Fórum
Telecom, que representam áreas
core para a SISTEC, para além da
participação na Filda.
Reforçar a capacidade de oferta de
produtos e serviços e por outro
lado, reduzir custos operacionais
criando sinergias potenciais com
parceiros de referência.

Certificações
Em 2019 a SISTEC foi oficialmente certificada
pelo Bureau Veritas com a atribuição da
norma
ISO
9001:2015,
padronizando
processos de gestão na Área de Corporate,
com a introdução de novos procedimentos
administrativos que facilitam a organização e
promovem a produtividade.
Este passou a ser um marco distintivo
concretizado ao longo do ano.
A SISTEC prosseguiu com a sua aposta na
formação de quadros, tendo inscrito alguns
colaboradores em programas internacionais,
tendo estes adquirido novas competências e
certificações reconhecidas dentro do sector
tecnológico.
Os serviços de consultoria da SISTEC
Corporate foram determinantes na obtenção
da certificação ISO 9001:2015 pelo Contact
Center do Banco BNI, através da organização
dos requisitos administrativos necessários.
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Relatório e Contas | 2019

Síntese 2019
O Retalho inovou com a reabertura da loja
do Belas Shopping, marcando um novo
padrão de qualidade superior, com um
moderno layout e a introdução de novos
segmentos comercializados como os
gadgets.
Foram realizados iniciativas comerciais
como a campanha de descontos Black
Friday, para além de um significativo reforço
nas acções de marketing.
Já o grande desafio para a área de
Corporate foi a implementação de soluções
tecnológicas que permitiram melhorar a
performance na sala de mercados do

Banco Naciona de Angola. Ainda para o sector
bancário o lançamento da aplicação de Trade
Finace.
A divisão de Corporate patrocinou
destacadamente três dos mais impactantes
eventos corporativos no país, os Fóruns
Banca, Seguros e Telecom, posicionando-se
entre parceiros, clientes e concorrentes.
Porém, em 2019, o ambiente de negócios
tornou-se mais exigente, com a depreciação
do kwanza, a desaceleração da economia e a
dificuldade de importar, o que obrigou a
Administração a dar continuidade às medidas
de contingência impostas desde 2015.

Loja SISTEC - Belas Shopping
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Relatório e Contas | 2019

Perspectivas Futuras
O ano vindouro de 2020 trará grandes
desafios que irão exigir uma gestão
dinâmica, na medida que permita a
consolidação do actual negócio, nas
vertentes técnica e comercial. Por outro
lado, exigirá soluções alternativas e criativas
que nos façam ultrapassar as dificuldades
conjunturais de uma economia pouco
resiliente, assim como, superar os desafios
da concorrência.
A conclusão de projectos em curso da área
do Corporate e Retalho é fundamental para
garantir uma oferta diferenciada. É
necessário penetrar em novos nichos de
mercado com elevado potencial de
rentabilidade, nos quais a SISTEC capitalize
vantagens competitivas através dos serviços
diferenciados que presta, da qualidade dos
produtos comercializados e Recursos
Humanos especializados.

A abordagem ao mercado será mais
diversificada, em particular no Retalho, na
comercialização de produtos tecnológicos
através de canais de distribuição alternativos,
nomeadamente o Online.
A nível do Corporate, será necessário
potenciar novos negócios no ambiente
empresarial, apostando no reforço da
comunicação corporativa através de eventos,
acções comerciais e de marketing.
Toda
actividade
será
fortemente
condicionada por factores económicos
estruturais, como as limitações na obtenção
de divisas e pagamentos a fornecedores, que
condicionarão
a
competitividade
e
impactarão a capacidade de armazenamento
de stocks.
Esta condicionante subordina a gestão da
empresa a dar continuidade ao Plano de
Contingência para enfrentar a adversidade.
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Enquadramento
Macroeconómico
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Porto de Singapura

Ambiente Macroeconómico
Enquadramento
Económico Internacional
Ao longo do primeiro semestre de 2019, a
economia mundial viveu momentos de
elevada tensão, em particular fruto do
braço-de-ferro comercial entre os Estados
Unidos da América (EUA) e a República
Popular da China, onde os primeiros
aumentaram as tarifas sobre as importações
chinesas, que por sua vez reagiu com a
tomada
de
medidas
semelhantes,
melindrando as cadeias mundiais de
fornecimento tecnológico.
Cumulativamente, as incertezas em torno
da saída do Reino Unido da União Europeia
(Brexit), e os moldes em que tal pudesse
suceder, bem como o aumento das tensões
geopolíticas entre alguns países produtores
de petróleo, abalou os preços da energia.
Face ao exposto, o World Economic Outlook
(WEO) reviu o crescimento global em 2,9% e
3,3% para 2019 e 2020, respectivamente.

Também as previsões do PIB sofreram uma
revisão em baixa para a actividade global de
0,1 pontos percentuais em 2019, e 0,2 % em
2020. A revisão em causa, para além do
cenário anteriormente indicado, reflecte
também a actividade económica negativa de
alguns
mercados
emergentes,
nomeadamente em África.
O Produto Interno Bruto (PIB) da
economia dos Estados Unidos da América
(EUA) acelerou ligeiramente no terceiro
trimestre de 2019, atingindo um uma taxa
anualizada de 2,1% que, ainda assim, se
verificou abaixo da meta estabelecida pelo
presidente Donald Trump (3%). Para esta
situação contribuiu acima de tudo a contínua
tensão comercial com a China e as
perspectivas de abrandamento económico
global.
Não obstante, e no que tange ao mercado de
trabalho, a economia norte-americana
apresentou uma evolução positiva, com uma
taxa de desemprego decrescente ao longo
dos dois semestres do ano 2019, tendo
atingido os 3,5% entre Setembro e Dezembro,
percentual mais baixo dos últimos 50 anos.
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Quanto à inflação, esta apresentou um
aumento no decorrer do 4.º trimestre,
tendo atingido os 2,3% em Dezembro, mais
0,4% quando comparado com o período
homólogo.
A economia Europeia registou uma taxa de
crescimento de 0,1% (inferior em 0.1 pontos
percentuais à verificada no penúltimo
trimestre de 2019), fruto, essencialmente,
do aumento verificado no consumo das
famílias e a formação bruta de capital fixo.
Segundo o Eurostat, o ritmo deste
crescimento deveu-se aos impactos
negativos do comércio, tendo as vendas a
retalho sofrido a maior diminuição (0,6%),
particularmente, como reflexo das ameaças
e incertezas na Europa, e bem assim, pela
tensão entre os EUA e China.
Já a taxa de desemprego, no final de
Dezembro, manteve-se nos 7,4%, que em
termos homólogos, é inferior em 0,4%, e
que se apresenta como a melhor marca
desde 2008.
Quanto à taxa de inflação, situou-se em
1,3% no quarto trimestre, representando
um aumento de 0,5% face aos 0,8% do
trimestre anterior (mas ainda assim, abaixo
dos 2% fixados pelo Banco Central Europeu
– BCE). Os sectores da energia, serviços,
alimentos, álcool e tabaco, bem como os
bens industriais não energéticos estiveram
na base do comportamento da inflação.
Já a China, cresceu 6,6% em 2018, o que
reflecte uma queda de 0,2 pontos
percentuais face aos registos de 2017, e
surge como o pior registo de expansão
económica desde 1990.
A redução verificada no crescimento da
economia
chinesa
acontece
pelo
enfraquecimento da procura interna e,
naturalmente, por contraponto a

Imposições comerciais dos EUA, acabando
por pressionar Pequim a adoptar mais
medidas de estímulo para evitar uma
desaceleração ainda mais acentuada.
Prova disto, são os índices de consumo
interno que registaram em 2018 o ponto mais
fraco dos últimos 15 anos, tendo-se
inclusivamente verificado, pela primeira vez
desde 1990, uma contracção nas vendas do
sector automóvel.
Ao longo do segundo semestre de 2019, as
economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia,
India, China e África do Sul) mostraram uma
tendência de crescimento dos seus PIB, bem
como de taxas de inflação inferiores às
inicialmente estimadas.
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No caso particular da China, o PIB cresceu
cerca de 6,0%, registando uma variação
negativa de 0,3% em relação ao período
homólogo, representando o ritmo mais baixo
de crescimento desde 1992. Ainda assim, e
apesar de representar uma desaceleração, o
resultado ainda está dentro da margem
estabelecida pelo governo para 2019, o qual
foi estimado entre 6% e 6,5%.
Naturalmente, e como era de esperar, esta
redução foi maioritariamente atribuída à
longa guerra comercial com os EUA e à
redução da procura doméstica.
A inflação registou uma tendência crescente,
fixando-se nos 4,5%, e como tal 1,5% acima
da meta estabelecida pelo governo (3%).

Enquadramento
Económico Nacional
PIB
No que diz respeito ao PIB, e tendo em conta
as últimas projecções do INE, a economia
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nacional voltou a contrair no terceiro
trimestre de 2019, desta feita em cerca de
0,8%. Atribui-se a referida contracção
fundamentalmente graças às variações
negativas verificadas nos sector das Pescas
(-19,9%), Petróleo (-8,7%), Indústria
Transformadora
(-1,5%)
e
Telecomunicações (-0,5%).

Política Monetária
O ano de 2019 ficou fundamentalmente
marcado pela continuidade da política
restritiva, tendo o BNA mantido a taxa
básica de juros em 15,5%, e a de Juro da
Facilidade Permanente de Absorção de
Liquidez (vulgarmente denominada por
overnight) em 0%.
No que concerne às Reservas Internacionais
Líquidas (RIL), e de acordo com informação
divulgada pelo BNA, mantiveram uma
trajectória estável no decurso do segundo
semestre, situando-se em 11,8 mil milhões
de
dólares
norte-americanos,
representando assim uma variação negativa
de cerca de 11,32% relativamente ao
período homólogo (USD 10,6 mil milhões).

Mercado Cambial
Só último trimestre de 2019, a moeda
nacional depreciou-se em mais de 30% face
ao Dólar norte-americano, sendo que a taxa
de câmbio de referência para a venda da
referida moeda nas operações do mercado
primário de USD/AOA 492,10.
Em termos internacionais, verificou-se uma
apreciação do EUR face ao USD em cerca de
1,41%, cujo comportamento foi influenciado
pela continuidade da política expansionista
por parte da Reserva Federal americana ao
longo do período em análise.

Mercado de Dívida Pública
Quando comparado com o primeiro semestre
de 2019, verificou-se uma diminuição de
quase 60% na emissão de dívida pública. De
acordo com os dados divulgados pela
Unidade de Gestão da Divida Pública (UGD),
no período em análise, o valor da emissão de
Títulos do Tesouro situou-se em torno de AOA
217,47 mil milhões, dos quais AOA 37,22 mil
milhões correspondem a Bilhetes do Tesouro
(BT), e AOA 180,25 mil milhões a Obrigações
de Tesouro (OT).
Sob gestão da BODIVA, e relativamente ao
mercado secundário, registou-se um aumento
no volume de transacções de cerca de 4,68%,
atingindo no final do ano um volume de
transacções de 447,06 mil milhões AOA.
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Mercado de Commodities
No decorrer do segundo semestre de 2019, o
mercado de commodities apresentou um
desempenho positivo, com excepção do
Brent.
A referência petrolífera das exportações
angolanas, registou uma variação negativa de
0,83%, tendo fixado em 66,00 USD/barril no
final do ano. A diminuição que se observou no
preço desta commodity foi essencialmente
influenciada, por um lado, pelo aumento do
stock de petróleo dos EUA e, por outro lado,
pelo não cumprimento por parte da Rússia na
estratégia de corte da produção.
Quanto aos metais preciosos, foi o ouro que
registou uma maior variação positiva – na
ordem dos 7,64% - terminando o ano com
1.517,27 USD/Onça, e nas commodities
agrícolas, o destaque foi o trigo que registou
uma variação positiva na ordem dos 5,82%,
fixando-se em 558,75 USD/Bushel no período
em análise.
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Taxa de Inflação
Quanto ao índice geral de preços, e apesar
de apresentar uma tendência decrescente
ao longo dos últimos anos, com uma taxa
de acumulada de 17,09% em Dezembro,
ficou ainda assim acima da meta dos 15%,
estabelecida pelo executivo para o ano de
2019.

Os valores apresentados são os de acordo com
Índice de Preços no Consumidor Nacional
(IPCN) registado em Luanda, havendo por isso
um ligeiro acréscimo quando comparado o
mesmo índice nacional, que para o ano de
2019 foi de 16,90%.
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Nota
Final
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Demonstrações
Financeiras
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Balanço
Em 31 de Dezembro de 2019

VALORES EXPRESSOS EM KZ
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Demostração de Resultados
(por natureza)

Em 31 de Dezembro de 2019

VALORES EXPRESSOS EM KZ

O Técnico de Contas

O Director Financeiro

O Presidente do Conselho de
Administração

Guilhermina Kitumba

João Valadares

António M. N. Candeias

Cédula nº20120002
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Mapa dos Fluxos de Caixa
Exercício

Designação

2019

2018

Fluxos de caixas das atividades operacionais
Recebimentos de Clientes e Outros

7.256.116.260,38

6.892.417.622,42

Pagamentos á Fornecedores

4.653.149.812,69

4.849.308.033,87

Pagamentos ao Pessoal

2.222.196.424,80

1.831.603.934,43

Imposto/s Lucros Pagos

64.574.202,11

57.971.630,04

0,00

0,00

316.195.820,78

153.534.024,08

13.253.653,99

10.200.0000,00

Imobilizações Incorpóreas

0,00

0,00

Juros e Proveitos Similares

599.958.879,27

428.315.269,29

0,00

0,00

613.212.533,26

438.515.269,29

8.000.000,00

26.754.550,00

622.486.758,18

25.383.790,55

0,00

0,00

630.486.758,18

52.138.340,55

-17.274.224,92

386.376.928,74

235.000.000,00

0,00

Pagamento á Credores Diversos

Caixa Liquido Provenientes das actividades operacionais (1)
Fluxo de caixa das atividades de Investimento
Recebimentos Provenientes de:
Recebimentos Das Vendas de Imobilizado

Dividendos ou Lucros Recebidos
Sub Total
Pagamentos Respeitantes a:
Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Sub Total
Caixa Liquido usado nas actividades de Investimentos (2)

Fluxos de caixa das actividades do Financiamento
Recebimentos Provenientes de:
Empréstimos obtidos (Concessão)
Aumento do capital, Prest. Supl. E Prémios de emis. De Subs e Doações
Outras Variações no Capital Próprio

-62.000.000,00

-60.000.000,00

173.000.000,00

-60.000.000,00

Empréstimos Obtidos (Reembolso)

0,00

0,00

Amortização de Contractos de locação Financeira

0,00

0,00

352.543.756,40

197.967.968,58

352.543.756,40

197.967.968,58

Caixa Liquido usado nas atividades de financiamento (3)

-179.543.756,40

-257.967.968,58

Variação do Caixa e seus Equivalentes (4)

119.377.839,46

281.942.984,24

Sub Total
Pagamentos Respeitantes á:

Juros e Custos Similares
Sub Total

Caixas e seus Equivalentes no início do Período

1.034.089.399,61

752.146.415,37

Caixas e seus Equivalentes no Fim do Período

1.153.467.239,07

1.034.089.399,61
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Notas às Contas em Referência ao Exercício Findo em 31/12/2019
(Montantes expressos em Kwanzas)
Introdução
A SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria, S.A. é uma sociedade anónima, tem a sua sede em
Luanda, na Av. Che-Guevara, nº 138. Contribuinte fiscal 5410002547, inscrita no grupo A e
cadastrada na repartição fiscal dos grandes contribuintes.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Geral de
Contabilidade. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à
Empresa, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras
anexas.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em kwanzas, dado que esta é a moeda
utilizada no ambiente económico em que a Empresa opera.
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade.
Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade,
comparáveis com os do exercício anterior.

1. Actividade
A SISTEC – Sistemas, Tecnologias e Indústria, S.A., tem por objecto principal a venda e
prestação de serviços no âmbito das tecnologias de informação. Não obstante, a oferta da
Empresa abrange outras áreas de negócio como sistemas, comunicações, equipamento de lar e
escritório, electrónica, som , energia, internet, formação, desporto e hotelaria.

2. Politicas Contabilísticas adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras
2.1. Bases de apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, anexas
foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as
disposições do Plano Geral de Contabilidade de Angola, respeitando as características
da relevância e fiabilidade, na base da continuidade e do acréscimo, a partir dos livros e
registos contabilísticos da Empresa e em obediência aos princípios contabilísticos da
consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade, não
havendo quaisquer derrogações às suas disposições.
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2.2. Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras.
2.2.1. Bases de valorimetria globais:
A base de valorimetria global adoptada foi a do custo histórico.
2.2.2. Bases de valorimetria específicas:
Os critérios de reconhecimento e as bases de valorimetria específica utilizados na preparação
das Demonstrações Financeiras foram os seguintes:
a)
Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas encontram-se registadas pelo seu valor de aquisição ou de
construção, considerando-se como tal o conjunto de todas as despesas necessárias para a sua
instalação em condições de funcionamento. Desta forma são amortizados progressivamente e
os respectivos custos repartem-se pelos diversos anos.
b)
Imobilizações incorpóreas
No que respeita aos activos intangíveis com vida útil finita, a Empresa estimou uma vida útil de
3 anos.
O método de depreciação utilizado foi o método da linha recta.
c)
Existências
Valorizadas ao Custo Médio Ponderado.
d)
Contas a Receber
As contas a receber são valorizadas ao custo histórico.

e)
Contas a Pagar
As contas a pagar são valorizadas ao custo histórico.

f)

Disponibilidades

Valorizadas ao custo histórico. A taxa de câmbio de fecho utilizada foi a média oficial dos
Bancos Comerciais para a valorimetria dos activos monetários expressos em moeda
estrangeira.
g)

Impostos sobre os Lucros

A empresa encontra-se sujeita à tributação em sede do Imposto Industrial – Grupo A.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção
por parte das autoridades fiscais durante um período de cinco anos.
Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2015 a 2019 poderão ainda ser
sujeitas a revisão.
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A Direcção da Empresa entende que as correcções resultantes de revisões/ inspecções por
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo
nas demonstrações financeiras ao 31 de Dezembro de 2019.
O resultado líquido apurado no exercício de 2019 foi de AOA 150.673.138,25
h)
Critério para o reconhecimento de proveitos
Os proveitos são reconhecidos quando tenha surgido um aumento de benefícios económicos
futuros relacionados com o aumento de um activo ou com a diminuição de um passivo e os
proveitos possam ser quantificados com fiabilidade, devendo para tal existir um grau suficiente
de certeza.
i)
Critério para o reconhecimento de custos
Os custos são reconhecidos quando tenha surgido uma diminuição dos benefícios económicos
futuros relacionados com uma diminuição de um activo ou o aumento de um passivo e os
custos possam ser quantificados com fiabilidade.
Um custo é imediatamente reconhecido quando a despesa não produza benefícios económicos
futuros.
j)
Transacções e saldos em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Empresa) são
registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada data de relato, as quantias
escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são actualizadas às
taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao
justo valor denominados em moeda estrangeira são actualizadas às taxas de câmbio das datas
em que os respectivos justos valores foram determinados. São actualizadas também, as
quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico denominados em
moeda estrangeira.
As diferenças de câmbio resultantes das actualizações atrás referidas são registadas em
resultados do período em que são geradas.
k)
Acontecimentos subsequentes
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre
condições que existiam à data do balanço (“adjusting events”) são reflectidos nas
demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação
sobre condições que ocorram após a data do balanço (“non adjusting events”) são divulgados
nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.
l)

Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.
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As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e
transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à
data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.
As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras
serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os
resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.
3.Alterações nas Politicas Contabilísticas
Não houve qualquer alteração relativamente às políticas contabilísticas seguidas no exercício
anterior, não foram adoptadas outras normas ou interpretações novas ou revistas durante o
exercício, não ocorreram quaisquer alterações voluntárias de outras políticas contabilísticas,
nem se verificaram alterações em estimativas contabilísticas.

Notas ao Balanço
Activos Não Correntes
Nota 4 - Imobilizado corpóreo
O imobilizado corpóreo é inicialmente registado ao custo de aquisição ou produção, o qual
inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias
para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma
pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção
dos activos e de restauração dos respectivos locais de localização que a Empresa espera
incorrer.
O imobilizado corpóreo é registado de acordo com o modelo de revalorização, correspondendo
a sua quantia escriturada na data de relato ao seu justo valor na data da última revalorização
deduzido de amortizações e de perdas por imparidade acumuladas.
Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio na rubrica
“Excedentes de revalorização”, excepto se reverter um decréscimo previamente reconhecido
em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas directamente na
rubrica “Excedentes de revalorização” até à concorrência de qualquer saldo credor do
excedente de revalorização do mesmo activo. Qualquer excesso das diminuições relativamente
a esse saldo credor é reconhecido em resultados. Quando o activo revalorizado é
desconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio associado ao activo não
é reclassificado para resultados. O restante imobilizado corpóreo é registado ao custo de
aquisição ou produção, deduzido de amortizações acumuladas e eventuais perdas por
imparidade acumuladas. As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos
anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração
dos resultados prospectivamente. As despesas de manutenção e reparação (dispêndios
subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros são registadas
como gastos no período em que são incorridas.
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O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um imobilizado corpóreo é determinado
como a diferença entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada no activo e é
reconhecido em resultados no período em que ocorre a alienação.
4.1 - Composição
Rubricas

Valor Bruto

Amortizações

Valor Líquido

Terrenos & Recursos Naturais

321.847.361,00

0,00

321.841.361,00

Edifícios e Outras Construções

5.224.560.058,28

1.366.841.462,15

3.857.718.596,13

Equipamento Básico

17.986.550,41

16.189.734,99

1.796.815,42

Equipamento de Transporte

760.074.550,16

712.916.454,71

47.158.095,45

Equipamento Administrativo

1.573.962.658,05

758.436.521,16

815.468.551,89

420.407.616,35

313.601.523,54

106.863.677,81

148.500,00

61.875,00

86.625,00

Outras Imobilizações Corpóreas
Taras e vasilhames
Imobilizado em curso

816.208.974,21

0,00

816.208.974,21

9.135.196.268,46

3.168.047.571,56

5.967.148.696,91

4.3 - Movimentos, ocorridos durante o exercício, no valor bruto
Rubricas

Saldo inicial

Reavaliações

Aumentos

Abates e Trfªs

Saldo Final

Terrenos & Recursos Naturais

321.847.361,00

0,00

0,00

321.847.361,00

Edifícios e Outras Construções

5.424.193.648,85

2.115.036,18

201.748.626,75

5.224.560.058,28

16.691.169,75

1.295.380,66

0,00

17.986.550,41

Equipamento de Transporte

792.282.855,48

6.110.394,65

38.318.700,00

760.074.550,16

Equipamento Administrativo

747.658.400,16

828.107.253,52

1.802.995,63

1.573.962.658,05

Outra Imobilizações Corpóreas

373.613.470,75

58.271.942,80

11.477.797,20

420.407.616,35

148.500,00

0,00

0,00

148.500,00

665.383.967,35

150.825.007,00

0,00

816.208.974,21

1.046.725.014,67

253.348.119,58

9.135.196.268,46

Equipamento Básico

Taras e Vasilhames
Imobilizado em Curso

8.341.819.373,34

4.4 - Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas
Rubricas

Saldo inicial

Reforços

Abates e Trfªs

Saldo Final

Terrenos & Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções

1.185.624.489,12

181.216.973,03

0,00

16.057.492,45

132.242,54

0,00

16.189.734,99

Equipamento de Transporte

686.656.855,56

26.259.599,15

0,00

712.916.454,71

Equipamento Administrativo

534.917.024,43

223.519.496,73

0,00

758.436.521,16

30.937,50

30.937,50

0,00

61.875,00

285.431.223,64

28.170.299,90

0,00

313.601.523,54

2.708.718.022,70

459.329.548,85

0,00

3.167.985.696,55

Equipamento Básico

Taras e Vasilhames
Outra Imobilizações Corpóreas

1.366.841.462,15

Durante o exercício de 2019 não se procedeu a reavaliações do Imobilizado Corpóreo
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Nota 5 - Imobilizado incorpóreo
O imobilizado incorpóreo adquirido separadamente é registado ao custo ou de acordo com o
modelo de revalorização deduzido de amortizações As amortizações são reconhecidas numa base
de linha recta durante a vida útil estimada dos activos intangíveis. As vidas úteis e método de
amortização dos vários activos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração
a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.
É reconhecido um bem do imobilizado incorpóreo gerado internamente resultante de dispêndios
de desenvolvimento de um projecto apenas se forem cumpridas e demonstradas todas as
seguintes condições
 Existe intenção de concluir o incorpóreo e de o usar ou vender;
 O incorpóreo é susceptível de gerar benefícios económicos futuros;
 Existe disponibilidade de recursos técnicos e financeiros adequados para concluir o
desenvolvimento do incorpóreo e para o usar ou vender;
 É possível mensurar com fiabilidade os dispêndios associados ao incorpóreo durante a sua
fase de desenvolvimento.
O montante inicialmente reconhecido do activo incorpóreo gerado internamente consiste na
soma dos dispêndios incorridos após a data em que são cumpridas as condições atrás descritas.
Quando não são cumpridas tais condições, os dispêndios incorridos na fase de desenvolvimento
são registados como gastos do período.
5.1 – Composição.
Rubricas

Valor Bruto

Amortizações

Valor Líquido

Acumuladas

Trespasses

0,00

0,00

Despesas de Desenvolvimento (a)

0,00

0,00

542.033,55

542.033,55

Propriedades Industrial e Outros Direitos e Contratos
Despesas de Constituição (b)
Outras Imobilizações Incorpóreas

0,00

0,00

193.950,00

193.950,00

735.983,55

735.983,55

5.2-Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto
Rubricas
Trespasses

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

2.522.500,00

2.522.500,00

0,00

542.033,55

0,00

542.033,55

Despesas de Desenvolvimento
Prop. Industrial e Outros Direitos e Contratos
Despesas de Constituição
Outras Imobilizações Incorpóreas

193.950,00

0,00

193.950,00

3.258.483,55

2.522.500,00

735.983,55

No que respeita imobilizado incorpóreo acima detalhado a Empresa estimou uma vida útil de 3
anos.
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Nota 7 – Outros Activos Financeiros
7.1 - Composição
Rubricas
Investimentos em outras empresas
Partes de Capital
Fundos
Outros Investimentos Financeiros

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

130.248.727,00

8.000.000,00

138.248.727,00

130.248.727,00

8.000.000,00

138.248.727,00

Nota 8 - Existências
8.1 – Composição
Rubricas

Valor Bruto

Provisões

Valor Líquido

Acumuladas

Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Mercadorias

8.742.094.145,20

Matérias-primas,mercad. E materiais em transito

1.315.195.644,69
10.057.289.789,90

45.646.156,49

8.696.447.988,71
1.315.195.644,69

45.646.156,49

10.011.643.633,40

8.2 - Movimentos ocorridos durante o exercício, nas provisões
Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo Final

Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Mercadorias

45.646.156,49

0,00

45.646.156,00

45.646.156,49

0,00

45.646.156,00

Matérias-primas,mercad. E materiais em transito

As Mercadorias são registadas ao valor de aquisição acrescidos de outros custos inerentes a sua
realização. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os
custos estimados necessários para a concluir os inventários e para efectuar a venda. As diferenças entre
o custo de produção e o valor realizável líquido se inferior, são registadas em custos operacionais.
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Nota 9 - Contas a receber
As dívidas de clientes e outras contas a receber correntes, são registadas pelo respectivo valor nominal
deduzido de eventuais perdas de imparidade. As perdas de imparidade são registadas na sequência de
eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte
do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a empresa tem em consideração a informação de
mercado demonstrando que:


A contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;



Se verificam atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;



Se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira.

9.1 – Composição
Valor Líquido
Rubricas
Clientes - correntes

Correntes

Vencível
até 5 anos

Vencível
mais de 5 anos

1.333.225.870,51

Total
1.333.225.870,51

Clientes - Títulos a Receber
Clientes - de cobrança duvidosa
Outros devedores
Provisão para cobranças duvidosas

-29.887.616,00

-29.887.616,00

1.303.338.254,51

1.303.338.254,51

São reconhecidas provisões apenas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma
saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de
relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em
consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. Comparativamente ao ano anterior, não
foram constituídas, em virtude de termos acusado recepção de montantes, porém, sem detalhes das
entidades que procederam as liquidações de suas dívidas. Assim a Empresa optou em não efectuar
provisões.
9.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício, nas provisões

Rubricas
Clientes – correntes

Saldo Inicial
1.400.449.911,54

Aumentos

Diminuições

67.224.041,03

Saldo Final
1.333.225.870,51

Clientes - Títulos a Receber
Clientes - de cobrança duvidosa
Outros devedores
Provisão para cobranças duvidosas

-29.887.619,00
1.370.562.292.54

-29.887.619,00

67.224.041,03

1.303.338.251,51
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Nota 10 – Disponibilidades
Os montantes em causa correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários e outros,
vencíveis em ou a menos de três meses e que possam ser imediatamente realizáveis sem risco
significativo de alteração de valor.

10.1 – Composição

Rubricas

2019

2018

Títulos Negociáveis

3.526.748.608,69

3.524.130.717,84

Saldo em Bancos

4.276.452.704,22

4.115.198.751,87

Caixa

109.999.860,08

101.124.622,54

Valores em Transito

849.262.333,29

-122.567.687,97

Provisões

0,00

0,00

8.762.463.506,28

7.617.886.409,28

Nota 12 - Capital
12.1 – Composição e movimento no período
Rubricas
Capital
Acções / Quotas Próprias
Prémios de emissão
Prestações suplementares

Saldo Inicial
200.000.000,00

Aumentos

Diminuições

200.000.000,00

Saldo Final
200.000.000,00

200.000.000,00

Nota 13 - Reservas
13.1 – Composição
Rubricas
Reserva Legal
Reserva de Reavaliação

Saldo Inicial
71.768.835,85
1.960.015.137,72
2.031.783.973,57

Aumentos
6.763.356,84
0,00
6.763.356,84

Diminuições
0,00
0,00
0,00

Saldo Final
78.532.192,69
1.960.015.137,72
2.038.547.330,41

Aumentos

Diminuições

96.503.779,91

Saldo Final
2.427.518.209,04
96.503.779,91

96.503.779,91

2.524.021.988,95

Nota 14 - Resultados transitados
14.1 – Composição

Rubricas
Saldo Inicial
Movimento do Período
Aplicação de Resultados
Outros Movimentos

Saldo inicial
2.427.518.209,04

2.427.518.209,04
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Passivo Não Corrente
Nota 18 – Provisões para outros riscos e encargos
18.1 – Movimentos ocorridos durante o exercício, nestas provisões

Rubricas
Provisões para o processos judiciais em curso
Provisões para acidentes de trabalho
Provisões para garantias dadas a clientes
Provisões para outros riscos e encargos

Correntes

Não Corrente
Vencível a
Vencível até 5 anos
mais de 5 anos

1.532.624,99
1.532.624,99

Total

1.532.624,99
1.532.624,99

Passivo Corrente
Nota 19 - Outros passivos não correntes e contas a pagar
19.1 – Composição
Rubricas
Fornecedores
Pessoal
Estado (a)
Outros Credores

Correntes

Vencível até 5
anos

Não Corrente
Vencível a mais de
5 anos

1.633.784.486,80
4.486.918,06
-272.388.837,27
15.568.191.083,04
16.934.073.650,63

Total
1.633.784.486,80
4.486.918,06
-272.388.837,27
15.568.191.083,04
16.934.073.650,63

Estado (Detalhes dos Impostos)
Rubricas
Imposto sobre os Lucros
Imposto de produção e consumo
Imposto de Rendimento de trabalho
Taxa de Circulação
INSS
Imposto Predial Urbano (nossas instalações)
Imposto s/ Capitais
Retenção Imposto Industrial
Imposto de Selo

Pagamentos
364.891.547,97
7.668.909,54
201.891.505,02
1.301.450,00
189.143.470,27
763.387,00
6.200.000,00
35.263.564,00
78.766.782,33
885.890.616,13

Processamentos
65.760.667,82
7.668.909,54
203.043.820,71
1.301.450,00
190.805.998,96
961.694,00
6.200.000,00
36.874.225,34
78.829.797,70
591.446.564,07

Saldo
-299.130.880,15
0,00
-1.152.315,69
0,00
1.662.528,69
198.307,00
0,00
-1.610.661,34
63.015,37
-299.970.006,12

Estado
Nota 21 - Outros passivos correntes
21.1 – Composição
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Rubricas
Encargos a pagar
Participantes e Participadas

2019

2018

0
4.035.155.863,30
4.035.155.863,30

0
4.035.155.863,30
4.035.155.863,30

Notas à Demonstração de Resultados
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O
rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e
outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui outros impostos liquidados
relacionados com a venda. O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido
com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as
seguintes condições sejam satisfeitas:
•
O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
•
É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam
para a Empresa;
•
Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com
fiabilidade;
•
A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser mensurada com
fiabilidade.
O rédito reconhecido no decorrer do exercício de 2019 foi integralmente obtido no
mercado nacional.
Nota 22 – Vendas 22.1 – Composição das vendas por mercados
Rubricas
Mercado Interno
Mercado externo

2019
6.800.695.841,72

2018
6.690.447.500,60

6.800.695.841,72

6.690.447.500,60

Nota 23 - Prestação de serviços
23.1 – Composição das prestações de serviços por mercados
Rubricas
Mercado Interno
Mercado externo

2019
522.385.609,61

2018
260.465.222,66

522.385.609,61

260.465.222,66

23.2 – Composição das prestações de serviços por actividade
Rubricas
Serviços principais
Serviços secundários

2019
522.385.609,61

2018
260.465.222,66

522.385.609,61

260.465.222,66
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Nota 27 - Custos Das Existências Vendidas E Das Matérias-Primas E Subsidiarias Consumidas
27.1 – Composição
Rubricas
Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Mercadorias

Existências iniciais

Existências
finais

Compras

0
3.375.495.448,10
3.375.495.448,10

0

Custo no ano
0

0
3.102.389.772,83
3.102.389.772,83

Nota 28 - Custos com o pessoal
28.1 – Composição
Rubricas
Remunerações a corpos sociais
Remunerações do pessoal
Pensões
Prémios para pensões
Encargos sobre remunerações
Seg. Acidente de Trabalho e Doença Profissional
Formação
Outras remunerações

2019
102.790.243,46
1.670.460.354,21
0,00
0,00
132.480.789,04
136.915.593,71
37.961.676,00
141.587.768,38
2.222.196.424,80

2018
90.250.679,75
1.421.399.725,89
0,00
0,00
76.812.448,49
89.395.207,85
31.091.847,36
122.654.025,09
1.831.603.934,43

Nota 29 - Amortizações
Rubricas
Imobilizações Corpóreas (Nota 4)
Imobilizações Incorpóreas (Nota 5)

2019
404.490.449,58
0,00
404.490.449,58

2018
247.846.195,60
0,00
247.846.195,60
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Nota 30 - Outros Custos e perdas operacionais
Rubricas
Fornecimentos e Serviços de Terceiros
Água
Eletricidade
Combustível
Conservação e Reparação
Material de Protecção, Segurança e Conforto
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Material de Escritório
Livros e Documentação Técnica
Outros Fornecimentos
Comunicação
Rendas e Alugueres
Seguros
Deslocações e Estadias
Despesas de Representação
Conservação e Reparação
Vigilância e Segurança
Limpeza e Higiene e Conforto
Publicidade e Propaganda
Contencioso e Notariado
Comissões á Intermediário
Assistência Técnica
Honorários e Avenças
Anúncios e Publicações
Outros Serviços
Impostos
Quotizações
Outros Custos e perdas operacionais

2019
1.280.760,83
29.656.917,14
64.770.262,91
84.149.907,06
24.083.339,93
2.396.207,60
16.833.737,26
11.390.875,23
337.941.290,94
27.706.028,91
127.964.799,20
27.950.031,99
63.864.806,42
450.176,00
299.890.250,20
0,00
25.193.992,41
43.504.082,16
5.575.232,75
31.736.199,47
24.963.300,00
8.156.000,00
1.061.250,00
31.900.777,96
124.928.435,43
4.324.326,00
40.161.200,00
1.461.834.187,80

2018
1.044.991,58
19.148.999,26
85.216.215,58
138.516.667,41
10.204.015,25
0,00
15.408.668,66
1.346.860,80
89.032.140,77
29.006.983,69
153.231.531.95
32.889.389,77
50.154.587.99
468.054,50
459.283.901,46
389.889,00
22.257.968,11
17.705.698,53
4.182.629,00
48.135.718,43
0,00
24.315.624,08
0,00
129.612.038,46
110.270.662,49
3.282.982,00
28.706.376,00
1.473.812.585,77
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Nota 31 - Resultados financeiros
Rubricas
Proveitos e ganhos financeiros
Juros
Sobre Títulos
Bancários
Rendimentos de Investimentos em Imóveis
Investimentos Financeiros
Outros
Diferenças de Câmbios Favoráveis
Não realizadas
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos
Outros
Custos e Perdas Financeiras
Juros
Empréstimos
Aplicações
Investimentos em Filiais e Associados (Nota 6)
Outros Activos Financeiros (Nota 7)
Disponibilidades (Nota 7)
Perdas na Alienação de Participações Financeiras
Investimentos Financeiros
Outros
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis
Realizadas
Não realizadas
Descontos de Pronto Pagamento Concedidos
Outros
Serviços Bancários

2019

2018

267.508.855,25
332.450.024,02

215.692.836,71
208.677.227,18

8.912.914,00

4.215.205,40

435.403.111,76

77.417.268,79

1.044.274.905,03

506.002.538,08

78.024,97
1.410.272,31

600.658.851,72

282.411.260,98

90.994.271,94
691.731.148,63
352.543.756,40

24.213.036,21
308.034.569,50
197.967.968,58

Nota 32 - Resultados de Filiais e Associadas
Rubricas
Filias
Benguela
Cabinda
Lubango
Huambo

2019
-17.503.382,49
-15.836.065,97
2.235.718,35
-35.861.460,77
-66.965.190,95

2018
-34.121.511,34
-19.165.895,60
14.765.364,07
-19.973.057,97
-58.495.100,84
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Nota 33 - Resultados não Operacionais
Rubricas
Proveitos e ganhos não operacionais
Reposição de Provisões
Existências ( Nota 8)
Cobranças duvidosas ( Nota 9)
Outros Riscos e encargos ( Nota 18)
Anulação de Amortizações Extraordinárias
Ganhos em Imobilizações
Ganhos em Existências
Recuperação de Dívidas
Benefícios de Penalidades Contratuais
Patrocínios recebidos
Alterações de Políticas Contabilísticas
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores
Outros Proveitos e Ganhos não Operacionais
Recuperação de dívidas
Custos e Perdas não Operacionais
Provisões
Existências ( Nota 8)
Cobranças duvidosas ( Nota 9)
Outros Riscos e encargos ( Nota 18)
Amortizações Extraordinárias
Ganhos em Imobilizações
Perdas em Existências
Dívidas Incobráveis
Multas e Penalidades Contratuais
Descontinuidade de Operações
Alterações de Políticas Contabilísticas
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores
Outros Perdas e custos não Operacionais

2019

2018

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.253.653,99

10.200.0000,00

0,00

57.318.623,01

13.253.653,99

67.518.623,01

11.261.910,12

13.087.244,60

1.451.378,48

21.024.901,58

0,00

1.795.137,14

12.713.288,60
540.365,39

35.907.283,32
31.611.339,69

Nota 35 – Imposto sobre os Rendimentos
Rubricas

2019

2018

215.247.340,36
30%
64.574.202,11
150.673.138,25

193.238.766,79
30%
57.971.630,04
135.267.136,75

Resultado Contabilístico
Resultados antes do Imposto
Taxa Nominal de Imposto
Total Imposto s/ Lucros
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Sobre o resultado antes do imposto aplicou-se a taxa de 30% e estimou-se o imposto industrial
no montante de 64.574.202,11 AKZ. O imposto efectivo será determinado aquando da
aplicação da lei 19/14 de 22 de Outubro, apos as correcções fiscais que eventualmente possam
existir.
Nota 38 – Acontecimentos após a data do Balanço”
No âmbito do estado de pandemia do coronavírus (COVID-19) decretado em Março de 2020
pela Organização Mundial de Saúde, a SISTEC, S.A., através do seu Conselho de Administração,
e seguindo também as orientações dos organismos internacionais, bem como, os nacionais,
tem vindo a implementar o seu Plano de Contingência para fazer face aos efeitos desta
pandemia. O Plano de Contingência visa cumprir com a regulamentação em vigor, bem como, a
protecção e saúde dos clientes e colaboradores.

Face à pandemia, apesar de se estimar um impacto negativo na actividade, o Conselho de
Administração entende que o princípio de continuidade das operações se mantém adequado
para a preparação das demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2019.
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Balancetes de Verificação
Antes do Apuramento de Resultados
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados

Balancete do Razão referente ao mês de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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Balancete Antes do Apuramento de Resultados
Data de Emissão: 23-06-2020

Balancete Analítico referente a 31 de Dezembro de 2019
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