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Sociedade Mineira de Catoca Lda.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 – valores expressos em milhares de dolares americanos (USD)

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Geral de Contabilidade.
As notas não mencionadas não são aplicáveis à Empresa ou a sua apresentação não é relevante.

1. Actividade

A Sociedade Mineira de Catoca Lda. teve como base o Contrato de Constituição de empresa mista,
celebrado em 26 de Outubro de 1992, tendo sido constituída por escritura pública de 16 de Setembro
de 1993, com o objecto social principal de prospecção, pesquisa, reconhecimento, exploração,
tratamento e comercialização de diamantes e outros minérios.

A empresa centraliza os seus serviços administrativos na área de exploração do Catoca, província da
Lunda Sul, financeiro, aprovisionamento e parte da logística em Luanda, bem como mantém escritórios
de apoio em Luanda e Moscovo.

A empresa apresentou no decorrer do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, um lucro líquido no
montante de USD 270.603 milhares (2020 - USD 163.160 milhares), representando um aumento de
66%, apesar da manutenção das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, o esforço na redução
dos custos, a redução de 13% das quantidades vendidas em relação ao mesmo período, de diamantes
oriundos de Catoca e a melhoria significativa no preço de venda do diamante a partir do segundo
semestre, ficando em média 40% acima do verificado em 2020.

Esses indicadores possibilitaram os investimentos em meios fixos e infraestruturas no montante de
USD 14.736 milhares (2020 – USD 22.014 milhares), a distribuição de recursos sociais sob a forma de
salários e outros benefícios laborais, como alimentação e transporte no montante de USD 143.086
milhares (2020 – USD 145.144 milhares) e impostos e contribuições pagas ao Estado no valor de USD
166.304 milhares (2020 – USD 140.580 milhares).

2. Base de apresentação das demonstrações financeiras

A empresa prepara em cada ano as suas demonstrações financeiras de acordo com a legislação
vigente em Angola, na moeda local, o Kwanza e em US Dólares.

Estas demonstrações financeiras em US Dólares estão apresentadas em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Angola. Estas demonstrações financeiras foram
preparadas com base nas normas e procedimentos apresentados na Nota 2.1.

2.1 Políticas contabilísticas e critérios de valorimetria

As Demonstrações Financeiras apresentadas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações da empresa e com base no regime de acréscimo, segundo o qual os efeitos das operações
e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem, independentemente do seu recebimento
ou pagamento, de forma a reflectir a sua situação patrimonial de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Angola. As principais normas e procedimentos contabilísticos
seguidos pela empresa, são os seguintes:

(a) A contabilidade é efectuada e mantida paralelamente nas duas moedas, a moeda funcional (US
Dólar – USD) e a moeda local (Kwanza – Kz), tendo sido considerados os factores enumerados na
IAS 21, na determinação da moeda funcional.

(b) O princípio do custo histórico é utilizado para a contabilidade efectuada em US Dólares, segundo o
qual os activos são registados pela quantia de dinheiro e seus equivalentes, paga ou a pagar para
os adquirir, no momento da sua aquisição. Os passivos são registados pela quantia dos produtos
recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelas quantias em dinheiro que se
espera sejam pagas para satisfazer o passivo no decurso normal do negócio.

(c) Os critérios valorimétricos adoptados, foram os seguintes:
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(i) Meios Fixos – São valorizados ao custo histórico de aquisição, que inclui o seguro e frete
até à mina, acrescido das despesas alfandegárias. Os bens e equipamentos em curso são
reconhecidos como activos da companhia a partir do momento em que os riscos e a
propriedade desses bens são transferidos do fornecedor para a Empresa.

(ii) Custos pré-operacionais – Todos os custos incorridos durante as fases de instalação e
desenvolvimento foram registados nesta conta, os quais foram amortizados como activo
intangível a partir do momento em que se iniciou a fase de produção.

(iii) Existências – As existências de materiais, peças e acessórios são valorizadas com base no
preço de custo da factura, o qual inclui o seguro, frete e despesas alfandegárias. As
existências de diamantes em 31 de Dezembro de 2021 foram valorizadas com base no
custo produção mensal, específico para cada lote.

(iv) Contas de Terceiros – Os registos das dívidas de e a terceiros são contabilizados pelo seu
valor histórico verificado na data das transacções, pagamentos e recebimentos. Os saldos
das contas de terceiros tituladas em moeda diferente da moeda de relato, são actualizados
mensalmente, ao câmbio oficial divulgado pelo Banco Nacional de Angola. Tais diferenças
são contabilizadas como perdas ou ganhos cambiais e são divulgadas na Nota 31. O
câmbio em vigor em 31 de Dezembro de 2021 correspondia a Kz 550,59 por USD 1 (31 de
Dezembro de 2020 – Kz 649,91 por USD.

(v) Disponibilidades – As disponibilidades mantidas em moeda diferente da moeda de relato
estão valorizadas ao câmbio oficial divulgado pelo Banco Nacional de Angola na data do
fim do exercício. Os aumentos e diminuições das disponibilidades são valorizados ao
câmbio da data das operações

(vi) Vendas – As vendas são reconhecidas no momento em que a transacção ocorre, ou seja,
quando a propriedade dos diamantes é transferida para o comprador. As vendas são
valorizadas com base no valor apresentado na factura de venda, que corresponde ao preço
negociado com o comprador mediante as avaliações efectuadas por peritos independentes
contratados tanto pelo vendedor como pelo comprador, de acordo com as regras da politica
de comercialização de diamantes ao abrigo do Decreto Presidencial 175/18 de 27 de
Agosto e seu respectivo regulamento técnico.

(vii) Amortizações – A Empresa segue a prática da indústria mineira em Angola, amortizando os
meios fixos com base nos critérios fiscais (Lei 31/11 de 23 de Setembro), cujas taxas de
amortização pretendem corresponder à vida útil estimada para cada bem. As amortizações
registadas durante a fase de instalação na conta de custos pré-operacionais, foram
recuperáveis nos exercícios seguintes, de acordo com a regra apresentada na alínea ii).

(viii) Imposto sobre lucros - calculado à razão de 25% da matéria colectável (Nota 35), na
moeda USD, ajustado por prejuízos acumulados dos últimos 5 anos, se os houver, como
preconizado pelo regime de impostos sobre lucros regulado através da Lei 31/11, de 23 de
Setembro e pela Lei No. 19/14, de 22 de Outubro, aprovação do Código do Imposto
Industrial. A Empresa optou por não proceder ao registo dos impostos diferidos (PGC 1.4.2,
alínea b)

(ix) Investimentos em novas concessões: Todos os investimentos em novas áreas, sempre que
não for provável que os benefícios económicos futuros fluam para a entidade, são
apresentados meramente para informação e controlo dos valores incorridos, que serão
eventualmente recuperados caso se comprove a viabilidade do investimento e são
apresentados como activos contingentes (Nota 37).

(x) Passivo contingente: Um passivo contingente é “uma obrigação possível que surja de
eventos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não
ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente dentro do controlo das
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empresas; ou uma obrigação presente que surja proveniente de eventos passados mas que
não é reconhecida porque: não é provável que uma saída de recursos incorporando
benefícios económicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou a quantia da obrigação não
possa ser mensurada com suficiente fiabilidade”.

(xi) Activo contingente: Um activo contingente é um “activo possível que surja proveniente de
acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não
ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente dentro do controlo da
empresa”.

As incertezas originam o reconhecimento de passivos sob a forma de provisões quando: a) houver uma
obrigação presente, legal ou implícita, resultante de eventos passados; b) for provável que uma saída de
recursos incorporando benefícios económicos seja exigida para liquidar a obrigação; e, c) possa ser feita
uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Se algum destes critérios de reconhecimento não for
cumprido, estamos perante um passivo contingente. Saliente-se que enquanto as provisões são
reconhecidas no balanço, na demonstração dos resultados e nas notas anexas, os passivos contingentes
e os activos contingentes apenas podem ser divulgados nas notas ao balanço e demonstração dos
resultados (nota 37).



Valor Líquido

Rubricas Custo histórico Valor de
reavaliação Total

Terrenos e recursos naturais 4.357 4.357

Edifícios e outras construções 21.753 21.753

Equipamento básico 57.195 57.195

Equipamento de transporte 2.035 2.035

Equipamento administrativo 4.209 4.209

Outras imobilizações corpóreas 3.761 3.761

Imobilizado em curso 22.913 22.913

TOTAIS 116.223 116.223

Rubricas Valor bruto Amortizações
Acumuladas Valor líquido
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NOTAS AO BALANÇO

4. Imobilizado corpóreo

4.1 Composição

4.2 Composição por critérios de valorimetria adoptados

Saldo
inicial Reavaliações Aumentos Alienações

(d) Abates (c) Transferências Saldo
final

Terrenos e recursos
naturais

3.856 501 4.357

Edifícios e outras
construções

171.996 452 2.891 175.339

Equipamento básico (a) 754.251 4.869 (34) 759.086
Equipamento de
transporte

24.804 537 25.341

Equipamento
administrativo

30.458 1.634 (6) 32.086

Outras imobilizações
corpóreas

23.449 1.390 (34) 24.805

Imobilizado em curso (b) 20.451 5.353 (2.891) 22.913

TOTAIS 1.029.265 14.736 (74) 1.043.927

4.3 Movimentos, ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Rubricas
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(a) As principais aquisições na rubrica de equipamento básico correspondem a lavaria móvel,
empilhadeira, grupo gerador, separadores de raio-x, rolo compactador e outros equipamentos, no
valor de USD 4,869 milhares.

(b) Os aumentos na rubrica de imobilizações em curso referem-se, principalmente aos seguintes:
construção do plante de combustíveis (USD 2,003 milhares), construção e montagem do edifício
administrativo (USD 1,797 milhares), e overhaul de camiões (USD 908 milhares). Durante o ano de
2021, essas incorporações não foram transferidas para imobilizados fixos. Assim, a 31 de
Dezembro de 2021, os principais investimentos em curso eram os seguintes: construção e
montagem do edifício administrativo (USD 7,934 milhares), perfuração de poços nos horizontes
profundos (USD 4.808 milhares), construção do plante de combustíveis (USD 3,541 milhares),
overhaul de camiões (USD 2,451 milhares) e estudos da bacia de rejeitados (USD 2.018 milhares).

(c) Os abates realizados nas imobilizações fixas em 2021, foram de ferramentas, aparelhos, e
outros bens com vida útil vencida e sem condições de uso ou recuperação, sendo as partes
aproveitáveis utilizadas em outros bens.

4.4 Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas

Rubricas Saldo
inicial Reavaliações Reforço Alienações Abates/

Transfªs Saldo final

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 145.541 8.045 153.586
Equipamento básico 666.755 35.152 (16) 701.891
Equipamento de transporte 22.366 940 23.306
Equipamento administrativo 25.494 2.388 (5) 27.877
Outras imobilizações corpóreas 19.727 1.350 (33) 21.044

TOTAIS 879.883 47.875 (54) 927.704

4.7 Compromissos assumidos para aquisição imobilizações corpóreas

Compromissos
Rubricas Totais

assumidos
Já

concretizados
Por

concretizar

Terrenos e recursos naturais 501 501
Edifícios e outras construções 452 452
Equipamento básico 4.869 4.869
Equipamento de transporte 537 537
Equipamento administrativo 1.634 1.634
Outras imobilizações corpóreas 1.390 1.390
Imobilizado em curso 5.353 5.353

TOTAIS 14.736 14.736
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5. Imobilizado Incorpóreo

5.1 Composição

Rubricas Valor bruto Amortizações
Acumuladas

Valor líquido

Despesas de desenvolvimento (a) 721 721
Outras imobilizações incorpóreas (b) 27.611 27.611

TOTAIS 28.332 28.332

(a) As despesas de desenvolvimento, referem-se a fase pré-operacional da construção da segunda
Central de Tratamento.
(b) As despesas pré-operacionais do CAT-E42. Devido a baixa recuperação dos diamantes, a
qualidade e a incerteza do preço de venda, o Conselho de Gerência decidiu pela suspensão das
actividades e pelo reconhecimento do total em 2018 dos custos capitalizados, por via da sua
amortização extraordinária.

5.2 Movimentos, ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Rubricas Saldo inicial Aumentos Regularizações Saldo final

Despesas desenvolvimento 721 721
Outras imobilizações incorpóreas 27.611 27.611

TOTAIS 28.332 28.332

5.3 Movimentos, ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas

Rubricas Saldo inicial Aumentos Regularizações Saldo final

Despesas desenvolvimento 721 721
Outras imobilizações incorpóreas (a) 27.611 6.903 (6.903) 27.611

TOTAIS 28.332 6.903 (6.903) 28.332

a) As regularizações dizem respeito a reposição das amortizações extraordinárias.

8. Existências

8.1 Composição

Rubricas Valor bruto Provisões
acumuladas

Valor líquido

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 39.114 8.302 30.812
Produtos e trabalhos em curso 223 223
Produtos acabados e intermédios (a) 24.575 24.575
Mercadorias
Matérias-primas, mercadorias e materiais em trânsito - -

TOTAIS 63.912 8.525 55.387

(a) O valor das existências relativas à produção acabada corresponde à quantidade de 493.333 quilates
de diamantes (2020 – 500.244 quilates) da produção principal e 101.711 quilates de diamantes (2020 –
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120.232 quilates) da produção de pedras menores da Mina de Catoca, valorizados ao preço do custo de
produção dos meses em que foram produzidos.

8.2 Movimentos ocorridos durante o exercício na rubrica de provisões

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 8.844 (542) 8.302
Produtos e trabalhos em curso 222 1 223

TOTAIS 9.066 1 (542) 8.525

9. Contas a receber

9.1 Composição

Não corrente
Rubricas Corrente Vencível Vencível a

mais de 5
anosaté 5 anos Total

Valor bruto
Clientes – correntes (a) 65.337
Fornecedores – saldos devedores 18.345
Estado (b) 35.948
Participantes e participadas
Pessoal (adiantamentos) 3.061
Outros devedores (c) 6.229

TOTAL 128.920
Provisões para cobrança duvidosa

TOTAIS 128.920

a) Saldos das vendas da produção de Novembro/2021, ocorridas em Dezembro de 2021.

b) Refere-se IVA a recuperar, o qual já foi solicitado o reembolso.

c) A rubrica de outros devedores decompõe-se da seguinte forma:

Rubricas 2021 2020

Cauções 37
Fornecimentos a clientes diversos (a) 4.908 6.340
Antecipações a terceiros 1.043 1.087
Antecipações a despachantes 237 200
Outros 4 233

TOTAIS 6.229 7.860

a) Fornecimentos alimentação, combustíveis, peças e outros, a empresas prestadoras de serviços,
devido a situação geográfica e contratual.
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10. Disponibilidades

10.1 Composição

Rubricas 2021 2020

Títulos negociáveis
Saldos em bancos 373.271 213.231
Caixa 34 8

TOTAIS 373.305 213.239

Referem-se aos saldos de caixa e bancos, compostos por USD 342.174 milhares, (2020 – USD 212.949
milhares), sendo no Banco VTB USD 164.367 milhares (na assinatura das Demonstrações Financeiras
USD 137.380 milhares) e o correspondente a USD 31.131 milhares (2020 – USD 290 milhares) relativos
a valores detidos em Kwanzas, Euros e em outras moedas de menor relevância.

11. Outros activos correntes

11.1 Composição

Rubricas 2021 2020

Encargos a repartir por exercícios futuros
- Seguros de veículos e equipamentos
- Aluguer de imóveis 22
- Seguro de saúde 207 419
- Seguro de transporte 365 132
- Outros 48 31

620 604

12. Capital

12.1 Composição e movimento no período

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Capital 29.268 - - 29.268

TOTAIS 29.268 - - 29.268
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9

12.2 Capital

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Sócios com participação superior a 20 %:
Endiama - Empresa Nacional de Diamantes de Angola 9.600 2.400 12.000
Alrosa PJSC 9.600 2.400 12.000

Outros sócios/accionistas
LL International Holding B.V. 5.268 5.268
Wargan Holding Limited 4.800 (4.800)

TOTAIS 29.268 4.800 (4.800) 29.268

Movimentos referem-se à alienação da quota à Endiama e Alrosa.
13. Reservas

13.1 Composição das Reservas

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Reserva legal (a) 16.828 16.828
Reservas com fins especiais (b) 12.693 12.693

TOTAIS 29.521 29.521

(a) Esta reserva foi constituída ao abrigo do art.º 240 da Lei das Sociedades Comerciais (Lei Nº 1/04) e
só pode ser usada para aumentar o capital ou cobrir prejuízos depois de todas as restantes reservas se
terem esgotado.

(b) Constituída pela reserva, para fazer face a eventual indemnização por despedimento no total de
USD 6.693 milhares e a reserva para investimentos no total de USD 6.000 milhares, não havendo
restrições quanto a sua utilização.

14. Resultados transitados

14.1 Composição

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Saldo inicial
Movimentos no período:

Transferência dos resultados do exercício anterior 163.160 163.160
Aplicação de resultados (a) (163.160) (163.160)

TOTAIS 163.160 (163.160)
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(a) Aplicação de resultados

Rubricas 2021 2020

Reservas com fins especiais
Dividendos/lucros distribuídos 163.160 182.959

TOTAIS 163.160 182.959

Os Dividendos distribuídos, decorrem dos resultados apurados em USD, sendo pagos na mesma moeda.

15. Empréstimos correntes e não correntes

15.1 Composição

Não corrente
Rubricas Corrente Vencível Vencível a

mais de 5
anosaté 5 anos Total

Empréstimos bancários
Outros empréstimos 688

TOTAIS 688

Os empréstimos são representados por (i) juros calculados à taxa LIBOR + 1% ao ano, capitalizados e
devidos ao Sócio LLI, no montante de USD 688 milhares.

15.2 Movimentos ocorridos durante o exercício

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Empréstimos bancários
Outros empréstimos (a) 3.182 (2.494) 688

TOTAIS 3.182 (2.494) 688

(a) Aumento de USD 20 milhares do ano referente aos juros e o pagamento de USD 2.514 milhares.

15.3 Condições de financiamento

Rubricas Taxa de juro Moeda
estrangeira

Valor na
moeda local

Empréstimos obtidos em USD’000 Libor + 688 378.878
1% ao ano

TOTAIS 688 378.878

O empréstimo está denominado em USD, sendo na moeda local apenas informação.

18. Provisões para outros riscos e encargos

18.1 Movimentos ocorridos durante o exercício

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Provisões para outros riscos e encargos (a) 3.800 3.800
TOTAIS 3.800 3.800
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a) Provisão para riscos futuros da bacia de rejeitados da central de tratamento 2

19. Contas a pagar

19.1 Composição

Não corrente
Rubricas Corrente Vencível Vencível a

mais de 5
anosaté 5 anos Total

Fornecedores – correntes 63.294
Estado (a) 78.856
Participantes e participadas (b) 166.656
Pessoal (c) 17.201
Outros credores 4.059

TOTAIS 330.066

(a) Esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas 2021 2020

Impostos sobre os lucros
Adiantamentos
Retenções na fonte (19.942) (17.079)
Encargo do ano (Nota 35) 88.762 52.576

68.820 35.497

Imposto de produção e consumo 4.154 2.808
Imposto de rendimento de trabalho 3.542 4.773
Imposto de selo 14.868
Outros impostos 2.340 2.426

TOTAIS 78.856 60.372

(b) Esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas 2021 2020

Dividendos da Endiama E.P 28 19.648
Dividendos da Alrosa P.J.S.C
Dividendos da LL International (a) 166.628 140.196

TOTAIS 166.656 159.844

(a) Os Dividendos da LLI, referem-se aos exercícios de 2014 a 2020, que aguardam pela liberação do
BNA.

(c) Salários e prémios de produtividade a serem pagos no ano seguinte
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21. Outros passivos correntes

21.1 Composição

Rubricas 2021 2020

Encargos a pagar
- Férias, subs. Férias e Indemnizações 10.508 12.194

TOTAIS 10.508 12.194

O saldo é explicado pelo direito de Férias e Subsídio de Férias, a serem gozados no início do exercício
seguinte.
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

22. Vendas

22.1 Composição das vendas por mercados

Rubricas 2021 2020

Mercado interno
Vendas 757.483 615.121

TOTAIS 757.483 615.121

22.2 Composição das vendas por actividades

Rubricas 2021 2020

Extracção, tratamento e comercialização diamantes 757.483 615.121

TOTAIS 757.483 615.121

23. Prestação de Serviços

24. Outros proveitos operacionais

24.1 Composição

Rubricas 2021 2020

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.443 2.047

TOTAIS 1.443 2.047

Proveitos relacionados com fornecimentos e serviços a empresas prestadoras de serviços.

25. Variações nos produtos acabados e em vias de fabrico

Rubricas Existências
iniciais

Ofertas e
perdas ou
ganhos

Existências
finais

Variação
Cambial

Variação no
ano

Produtos acabados e intermédios 26.535 24.574 (1.961)

TOTAIS 26.535 24.574 (1.961)

26. Trabalhos para a própria empresa

Rubricas 2021 2020

Trabalhos para existências 914 979

TOTAIS 914 979

Trabalhos relacionados com a produção própria de gnaisse, gnaisse britado e produtos agropecuários,
para consumo interno.
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27. Custo das existências vendidas e das matérias-primas e subsidiárias consumidas

Rubricas Existências
iniciais

Compras Ofertas e
perdas ou
ganhos

Existências
finais
(8.1)

Custo no
ano

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 52.656 56.339 39.114 69.881

TOTAIS 52.656 56.339 39.114 69.881

28. Custos com o pessoal

Rubricas 2021 2020

Remunerações dos corpos gerentes 2.340 2.684
Outras remunerações (a) 155.137 142.563

TOTAIS 157.477 145.247
Número de empregados ao serviço da empresa 2.468 2.444

a) Variação explicada pelo aumento do prémio de produtividade e retorno gradual ao trabalho presencial.

29. Amortizações

Rubricas 2021 2020

Imobilizações corpóreas (Nota 4.4) 47.874 56.172
Imobilizações incorpóreas (Nota 5.3) 6.903 6.903

TOTAIS 54.777 63.075

30. Outros custos e perdas operacionais

(a) Variação explicada pela redução dos serviços de remoção de estéril, serviços geológicos, serviços de
mecânica e serviços de operação de equipamentos.

(b) Taxa de comercialização de 2% paga à Sodiam e comissão ao avaliador independente.

(c) Royalty de 5% sobre as vendas, previsto no Artigo nº 257 do Código Mineiro ( Lei 31/11 ). Variação

Rubricas 2021 2020

Subcontratos (a) 19.259 28.089
Fornecimentos e serviços de terceiros:

Comissões a Intermediários (b) 18.099 12.739
Vigilância e segurança 13.298 14.021
Eletricidade 13.824 14.719
Conservação e reparação 385 199
Outros fornecimentos e serviços de terceiros 9.582 6.840

Impostos 44.202 31.731
Imposto de produção (c) 43.400 30.549
Taxa de superfície
Imposto de selo 1
Outros impostos 802 1.181

TOTAIS 118.649 108.338
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explicada pelo aumento das vendas.

31. Resultados financeiros

Rubricas 2021 2020

Proveitos e ganhos financeiros:
Juros (a) 3.447 5.225
Diferenças de câmbio favoráveis
Realizadas (b) 9.421 29.170
Não realizadas 1.033 3.972
Descontos de pronto pagamento obtidos 3 3

13.904 38.370
Custos e perdas financeiros:
Juros (a) 55 55
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Realizadas (b) 9.160 19.070
Não realizadas 1.246 7.766
Descontos de pronto pagamento concedidos
Outros (Serviços bancários) 739 637

11.200 27.528
TOTAIS 2.704 10.842

(a) Inclui USD 3,447 milhares de juros de aplicações financeiras, USD 20 milhares referente aos juros
do empréstimo da LL International Holding B.V. respeitantes ao exercício de 2021 (ver nota 15.2) e
USD 35 milhares de juros de mora.

(b) Inclui USD 1,069 milhares de diferenças de câmbio favoráveis realizadas nas vendas de divisas,
reduzidas pelas alterações das taxas de vendas, USD 8,352 milhares de diferenças de câmbio
favoráveis, USD 177 milhares de diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas nas vendas de divisas,
USD 8,983 milhares de diferenças de câmbio desfavoráveis não realizadas.
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33 Resultados não operacionais

Rubricas 2021 2020

Proveitos e ganhos não operacionais:
Reposição de provisões
Riscos e encargos (Nota 18)
Existências (Nota 8) (a) 542

Anulação de amortização extraordinária (b) 6.903 6.903
Ganhos em imobilizações 664
Benefícios de penalidades contratuais 20
Correcções relativas a exercícios anteriores (c) 316 47
Outros proveitos e ganhos não operacionais (d) 57.887

65.668 7.614
Custos e perdas não operacionais:
Provisões
Existências (Nota 8) 150
Imparidade de investimentos (Nota 9)

Outros riscos e encargos (Nota 18) 3.800
Amortizações extraordinárias
Perdas em imobilizações 20 264
Perdas em existências
Multas e penalidades contratuais 824 2.514
Correcções relativas a exercícios anteriores (e) 423 132
Outros custos e perdas não operacionais (d) 61.035 39.901

66.102 42.961
TOTAIS (434) (35.347)

(a) Trata-se da utilização da provisão para a perda de valor das existências.

(b) Refere-se a anulação de parte da amortização extraordinária do exercício de 2018.

(c) Refere-se a anulação de custos reconhecidos indevidamente em exercícios anteriores.

(d) Em outros proveitos e custos não operacionais encontram-se registados vendas e custos
suportados na fase de prospecção e pesquisa por conta da Endiama Mining enquanto detentora
provisória dos direitos mineiro da mina do Luaxe, decompostos da seguinte forma:

Outros proveitos e ganhos não operacionais do período
Vendas por conta da Endiama Mining 83 609
Remanescente a entregar a Endiama Mining – Passivo -25 722

57 887

Outros Custos e perdas não operacionais do período -49 112
Resultado 8 775
O montante de 8.775 corresponde a custos incorridos em anos anteriores por conta da Endiama Mining
e que foram repassados no corrente ano.

(e) Refere-se a custos referentes a exercícios anteriores.
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34 Resultados extraordinários

Rubricas 2021 2020

Proveitos e ganhos extraordinários:
Sinistros 7

7
Custos e perdas extraordinários:
Sinistros 9

9
TOTAIS (2)

35. Imposto sobre o rendimento

Rubricas 2021 2020

Resultado contabilístico 359.365 215.738
Custos e perdas não aceites para efeitos fiscais (a) 7.068 11.090
Proveitos e ganhos não tributáveis (a) (11.384) (16.522)
Lucro tributável (prejuízo fiscal) 355.049 210.306
Taxa nominal de imposto 25% 25%
Imposto sobre os lucros (b) 88,762 52.576

88,762 52.576
Taxa efectiva de imposto 25% 25%

(a) Provisão para riscos e encargos, multas e penalidades contratuais, correcções de exercício anteriores,
outras perdas não operacionais e proveitos sujeitos a IAC.

(b) Estes impostos decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas 2021 2020

Imposto sobre os resultados correntes 88.762 52.577
Imposto sobre os resultados extraordinários (1)

TOTAIS 88.762 52.576

36. Responsabilidades assumidas e não reflectidas no balanço

36.1 Garantia

Rubricas 2021 2020

Garantias (a) 7.057 4.349

7.057 4.349

(a) As garantias encontram-se tituladas nos seguintes bancos:

Moeda de
origem

USD’000 Kz’000

Banco Caixa Geral Totta de Angola – usd (i) 7.057 7.057 3.885.410
7.057 7.057 3.885.410
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(i) Garantias concedidas os trabalhadores, no valor total de USD 7,057 milhares.

36.2 Carta de crédito

No decorrer do exercício de 2021, foram emitidas pelo Banco Caixa Geral de Angola e Banco VTB,
Cartas de Créditos para compra de equipamentos e materiais para as centrais de tratamento e de
mineração, sendo o saldo por utilizar correspondente a USD 13,398 milhares.

37. Contingências

Activos contingentes

Concessões

Concessão Saldo a
31/12/2020 Aumento Diminuição Saldo a

31/12/2021
LUAXE 220 435 8.775 211.660

220.435 8.775 211.660

No dia 23 de Maio de 2017 foi assinado um Contrato de Investimento Mineiro, aprovado pelo Decreto
Presidencial n.º 147/17, de 27 de Junho, relativamente a uma área de 1.195 km² situada nos municípios
de Lucapa e Lubalo, província de Lunda Norte, e no município de Saurimo, província de Lunda Sul, mais
conhecida por “Área de Concessão do Luaxe”, e que, não foi formalizado por todas as empresas
identificadas no Decreto.

Em 23 de Julho de 2020, é publicado o Decreto Presidencial n.º 192-A/20, de 23 de Julho, que revoga
o Decreto Presidencial 147/17 e veio aprovar a celebração de um novo Contrato de Investimento Mineiro
relativamente ao Projecto Luaxe e a transmissão a favor da “SOCIEDADE MINEIRA DO LUELE, S.A.”,
sociedade a ser constituída entre as partes, dos direitos mineiros de Reconhecimento, Prospecção,
Pesquisa e Avaliação de Jazigos Primários de diamantes e Minerais Acessórios na concessão do Luaxe,
kimberlito do Luele referida nos termos do disposto nos números 2 e 3 do artigo 3.º do referido Decreto
Presidencial.

Este Decreto igualmente salvaguarda o interesse dos investidores nos investimentos suportados até ao
momento na concessão, prevendo no seu artigo 3.º, o retorno pelo direito de assumpção das despesas
pelos novos sócios até ao limite do capital subscrito na futura sociedade.

A falta de elaboração do Estudo de Viabilidade Técnico-Económica até à data, não nos permite concluir
quanto à recuperabilidade dos investimentos incorridos e por não estarem reunidas as condições para o
reconhecimento dos activos, são reconhecidos os valores investidos durante o exercício, por forma a
perfazer o valor total gasto até 31 de Dezembro de 2021, tal como definido no ponto (ii) da alínea c) da
Nota 2.1. Com as informações obtidas da Concessão do Luaxe e tendo em conta a compensação na
venda de parte dos diamantes recuperados, na fase de tratamento de amostras de grandes volumes,
no valor de USD 57,887 milhares ( Nota 33), os custos com prospeção e pesquisa foram reduzidos no
exercício de 2021 em (USD 8.775 milhares), totalizando (USD 211,660 milhares) (2020 – USD 220.435
milhares).

No dia 06 de Julho de 2021, através da Acta de Deliberação por Voto Escrito, os Sócios decidiram em
proceder a devolução formal das concessões do Luangue, Txafua e Gango, à Endiama. Até à data da
entrega, os custos foram os seguintes: Concessão do Luangue USD 27,736 milhares ( 2020 – USD
27,292 milhares), Concessão do Gango USD 17,517 milhares (2020 – USD 17,248 milhares) e
Concessão do Tchafua USD 21,041 milhares (2020 – USD 20,150milhares), correspondendo a 100% do
total investido.
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Passivo contingente

IVA

A Empresa realizou a venda de diamantes neste período, entretanto, tem conhecimento de que a
SODIAM, como Canal Único de Exportação autorizado pelo estado, realizou em seu nome as
exportações das vendas dos diamantes, em descumprimento com as orientações emanadas pela AGT
e neste sentido, a Empresa tem convicção de que haverá o entendimento entre as entidades do estado
responsáveis pelos procedimentos, de forma a não penalizar a empresa produtora.

Até esta data, a Empresa não recebeu oficialmente nenhuma notificação da AGT contrária ao pedido,
sendo o nosso entendimento de que as informações prestadas, foram suficientes para que se
procedam com o reembolso dos valores.

38. Acontecimentos ocorridos após a data de balanço

A partir do mês de fevereiro, tem se verificado uma alteração significativa na situação geopolítica
mundial. Este fenómeno teve como consequência a imposição das sanções a vários setores da
economia da Federação Russa, inclusive ao sistema bancário. Um dos bancos sancionados foi o Banco
VTB Rússia, com reflexos no Banco VBT África, onde a Empresa tem depósitos que nesta fase
encontram-se parcialmente condicionados, entretanto a Empresa está fazendo diligências junto da
instituição bancária, no sentido de dentro da legalidade, poder movimentar estes valores nas condições
impostas pelo Governo dos EUA (Nota 10).

A posterior, em abril, o Governo dos EUA, impôs sanções à Alrosa, colocando aquela empresa na lista
SDN. A quota da Alrosa na estrutura acionista da Sociedade Mineira de Catoca é inferior a 50%, razão
pela qual a Catoca, em conformidade com os esclarecimentos prestados pelo Governo dos EUA, não
se encontra no escopo das sanções.

Para além disto, nos mercados internacionais tem se verificado alta volatilidade no que toca ao preço
dos combustíveis, dos metais, fenómeno este que afetou a industria diamantífera também.

Neste contexto da alta volatilidade nos mercados das matérias primas, considerando ainda o alto grau
das incertezas que dominam o mundo, a liderança da Sociedade Mineira de Catoca não pode aferir os
impactos sobre as atividades da Empresa.

Não obstante, a Empresa continua a funcionar de forma normal, cumprindo com todas as suas
obrigações e efetuando vendas das suas produções, sendo convicção da gestão que, mantendo-se as
actuais condições de funcionamento, estão reunidas as condições para a continuidade operacional da
Empresa.
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40. Transacções com entidades relacionadas:

As principais entidades relacionadas com a Empresa, são os accionistas:
- Endiama E.P. (ENDIAMA)
- Alrosa P.J.S.C. (ALROSA)
- LL International Holding B.V. (LLI)

As seguintes empresas do grupo Endiama:
- Clínica Sagrada Esperança
- Alfa 5 Segurança Industrial e Patrimonial

As seguintes empresas do grupo Alrosa
- Hidrochicapa

Os saldos resultantes das transacções com estas entidades são:

Rubricas ENDIAMA AlRS LLI Hidroch. Clin.S.E. Alfa 5 Total

Fornecedores correntes (nota
19) 157 1.052 750 1.959
Emprés�mos não correntes
(nota 15.1) 688 688
Total passivo 157 688 1.052 750 2.647

Outros Custos e Perdas
Operacionais (nota 30) 157 13.806 3.187 5.824 22.974
Juros (nota 31) 5 5 10 20
Total Demonstração de
Resultados 5 162 10 13.806 3.187 5.824 22.994

42. Outras informações

(i) Planos para os investimentos a realizar com a recuperação ambiental

Nos termos do nº 3 do artº 64º do Código Mineiro, os titulares dos direitos mineiros estão especialmente
obrigados entre outros a cumprir com as obrigações decorrentes do estudo de impacte ambiental e do
plano de gestão ambiental.
Nos termos do artº 66º determina-se que sejam elencadas as cláusulas obrigatórias a considerar na
Avaliação de Impacte Ambiental e, conforme decorre da alínea h) do mesmo artigo, o relatório com a
estimativa dos encargos financeiros ambientais onde se inclua a estimativa de custos que será
necessário incorrer para restauração e recuperação dos solos prevista no artº 75º do mesmo código.

Durante o ano de 2015 a Sociedade solicitou apoio externo na preparação na preparação do Plano
Conceptual de Desactivação e Abandono da Mina (PDAMC), tendo em conta a estratégia então prevista
de encerramento para a actual área de concessão da Mina de Catoca.

O âmbito do PDAMC compreende a concessão mineira e mineração a céu aberto até 2034, tendo sido
adoptada a alternativa de reabilitação total para desenvolver o referido Plano.

Em geral, o objectivo do Plano consiste em apoiar a transferência de custódia da mina no final da sua
vida útil, minimizando os riscos ambientais e sociais residuais que possam ocorrer no local do projecto,
assegurarando que os requisitos das partes interessadas locais e regionais são considerados no
encerramento.
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Contudo, atento o facto de:
- O Plano em causa contém em si limitações-chave, em concreto o facto de que não existirem dados
aplicáveis e representativos do ambiente sócio-económico e biofísico, utilização da água existente e
futura e da procura, o que representa uma lacuna grave da qualidade dos dados e representatividade;
- O processo de gestão de encerramento da mina deve ser contínuo e alinhado com os planos da mina,
sendo que nesta data existem muitas incógnitas, designadamente o facto de estarem a serem
desenvolvidos estudos que irão suportar a decisão estratégica de construção ou não da mina
subterrânea, que a acontecer aumentará em cerca de 20 anos a vida útil da mina;
- Além dos diamantes, há cerca de uma dezena de componentes presentes no minério, que podem tornar-
se subprodutos comercialmente viáveis, como zircão, piropos, entre outros, desenvolvimento que não foi
ainda definido;
- A Sociedade Mineira de Catoca estar comprometida em assegurar que os requisitos das partes
interessadas locais e regionais são considerados no encerramento, e que estas opções serão
continuamente avaliadas durante o processo de consulta com as partes interessadas sobre o tema de
encerramento;
- Que existem uma série de acções específicas adicionais que deverão ser avaliadas e consideradas na
estimativa dos custos de encerramento, tais como: a confirmação dos critérios de encerramento; a
conclusão dos projectos para os taludes finais da corta da mina e das bacias de contenção dos rejeitados;
a confirmação das áreas finais para as escombreiras e a nova bacia de contenção dos rejeitados; a
realização das pesquisas e ensaios para a revegetação na superfície das bacias de contenção dos
rejeitados; o desenvolvimento do modelo hidrogeológico dos níveis finais de água na cava da mina e da
água subterrânea; a actualização do plano operacional de gestão de reabilitação existente com o Plano
de Recuperação paisagística, entre outros.

As referidas limitações traduzem-se na impossibilidade de determinação de uma estimativa fiável da
quantia da obrigação, pelo que a Sociedade não procedeu ao reconhecimento de qualquer provisão.

(ii) Transferência do saldo da conta de adiantamento da Nadiam

No dia 16 deNovembro de 2020, a Empresa recebeu do Conselho de Administração da Endiama, a Carta
com referência 940/PCA/20, cujo assunto orientava a transferência dos valores em conta corrente no
montante de USD 65.702.675,15 depositados a título de adiantamento pelas Empresas Fine Diamonds,
Barbi Diamonds e Nadiam DMCC (actualmente denominada Arslanian Group DMCC), destinados à
compra de diamantes em regime preferencial, para a Conta Única do Tesouro – CUT. A referida Carta
serviu para encaminhar o Ofício nº 002382/GAB.MIREMPET/2020, datado de 12 de Novembro de 2020,
que intima a Direcção da Sociedade Mineira de Catoca Lda a cumprir com a orientação do Sua Excelência
Ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em proceder à referida transferência para a conta indicada
no Ofício 1983/61/02/GMF/2018, datado de 18 de Agosto de 2020, com as coordenadas bancárias
indicadas por Sua Excelência Ministra das Finanças.

Nos termos do referido Ofício nº 002382/GAB.MIREMPET/2020, comunica-se formalmente à Sociedade
Mineira de Catoca Lda, de que com a transferência do referido montante para a Conta Única do Tesouro,
exonera a Empresa de qualquer responsabilidade futura, competindo doravante exclusivamente ao
Executivo, o tratamento de qualquer questão associada ao mesmo.

No dia 17 de Novembro de 2020, a Empresa encaminhou ao Banco VTB África, a Carta DF/STS-
0686/2020, autorizando a transferência no valor de USD 65,702,675.15, para a Conta Única do Tesouro
e no dia 23 de Dezembro de 2020, endereçou a Carta 381/CAT/DG/202 à Arslanian Group DMCC
comunicando sobre a operação e informando que qualquer questão relacionada com o referido montante
deveria ser tratada com o Executivo Angolano. Até esta data a Empresa não teve qualquer reacção deste
cliente.

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

43. Políticas adoptadas

O modelo adoptado para a realização da demonstração de fluxos de caixa foi o método directo, tendo
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sido divulgados os principais componentes dos recebimentos e dos pagamentos de caixa em termos
brutos.

Os fluxos de caixa provenientes de operações em moeda diferente do dólar americano (USD), foram
registados em USD pela aplicação da taxa de câmbio à data dos respectivos recebimentos ou
pagamentos.

Os fluxos de caixa relacionados com rubricas extraordinárias e ou não operacionais, são divulgados no
âmbito de cada uma das actividades.

47. Caixa e equivalentes de caixa

Rubricas 2021 2020

Caixa
Numerário 34 8
Saldos em bancos, imediatamente mobilizáveis 373.271 213.231

Disponibilidades constantes do Balanço 373.305 213.239

----000----
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