
Demonstração consolidada de rendimento integral

Nota*

31 de dezembro 31 de dezembro

2019 2018

US $000 US $000

Proveitos de juros 6 310,166            260,028            

Custos de juros 6 (147,546)          (109,043)          

Resultado líquido de juros 162,620            150,985            

Seguro de risco de crédito 12b (2,935)              (2,857)              

Rendimentos de dividendos 7 2,311                15,912              

Taxas, comissões e outros rendimentos 8 68,790              14,934              

Resultado de exploração 230,786            178,974            

9 71,501              (970)                 

Imparidade de ativos financeiros 10 (77,468)            (20,843)            

Ganho na alienação de ativos financeiros 11 12,779              15,744              

Gastos operacionais 12a (54,296)            (44,321)            

Lucro do exercício 183,302            128,584            

Outro rendimento integral

Itens que não serão reclassificados para resultados:

Perda líquida dos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (instrumentos de capital próprio)(18,512)            (10,426)            

Itens que são ou poderão vir a ser reclassificados para resultados:

Ganho líquido dos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (instrumentos de dívida)(265)                 (111)                 

Outro rendimento integral 31 (18,777)            (10,537)            

Total do rendimento integral do exercício 164,525            118,047            

Lucro do exercício atribuível a:

Empresa-mãe 183,302            128,584            

Lucro do exercício 183,302            128,584            

Total do rendimento integral do exercício atribuível a:

Empresa-mãe 164,525            118,047            

Total do rendimento integral do exercício 164,525            118,047            

Resultados por ação básicos e diluídos (em cêntimos dos Estados Unidos) 14 16.64                11.73                

* As notas 1-35 são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Ganhos(perdas) líquidos sobre instrumentos financeiros ao justo 

valor através dos resultados
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Demonstrações financeiras consolidadas

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Demonstração consolidada da posição financeira

Nota* Em Em

31 de dezembro 31 de dezembro

2019 2018

US $000 US $000

ATIVO:

Caixa e disponibilidades em bancos 15 49,437              26,080              

Empréstimos concedidos e adiantamentos a bancos 16 2,083,436         1,598,401         

Instrumentos financeiros derivados 17 22,548              5,322                

Empréstimos concedidos e adiantamentos a outros clientes 18 2,010,023         1,339,769         

Ativos financeiros ao justo valor através dos resultados 19 1,002,974         602,536            

Títulos de investimento 20 718,845            724,877            

Ativos dados em garantia 21 172,413            158,907            

Outros ativos 22 51,424              29,104              

Ativos fixos tangíveis 23 7,223                2,254                

Ativos intangíveis 24 489                   228                   

Total do ativo 6,118,812         4,487,478         

PASSIVO:

Acréscimos de custos e outros passivos 25 52,238              29,171              

Instrumentos financeiros derivados 17 11,067              3,707                

Empréstimos bancários contraídos 26 4,347,342         2,901,941         

Total do passivo 4,410,647         2,934,819         

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 28 1,125,807         1,096,395         

Prémio de emissão de ações 29 25,301              4,713                

Resultados retidos 30 550,182            425,899            

Reservas de justo valor 31 6,875                25,652              

Total do capital próprio 1,708,165         1,552,659         

Total do passivo e do capital próprio 6,118,812         4,487,478         

* As notas 1-35 são parte integrante destas demonstrações financeiras

Demonstração consolidada de alterações no capital próprio

Capital social 

Prémio de 

emissão de 

ações 

Resultados 

retidos 

Reservas de 

justo valor Total 

Nota* US $000 US $000 US $000 US $000 US $000

A 1 de janeiro de 2018 1,095,343                 3,765            372,088         36,111                1,507,307  

Impacto da adoção das IFRS 9
30,31 -                             -                (20,198)          78                        (20,120)      

2



Africa Finance Corporation    

Demonstrações financeiras consolidadas

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Balanço reexpresso a 1 de 

janeiro de 2018 1,095,343                 3,765            351,890         36,189                1,487,187  

Lucro do exercício -                             -                128,584         -                      128,584     

Outro rendimento integral 31 -                             -                -                  (10,537)              (10,537)      

Total do rendimento integral -                             -                128,584         (10,537)              118,047     

Transações com proprietários:

Emitidas durante o exercício 28 1,052                         948               -                  -                      2,000          

Alienadas durante o exercício -                             -                -                  -                      -              

Dividendos pagos durante o exercício -                             -                (54,575)          -                      (54,575)      

A 31 de dezembro de 2018 1,096,395                 4,713            425,899         25,652                1,552,659  

A 1 de janeiro de 2019 1,096,395                 4,713            425,899         25,652                1,552,659  

Lucro do exercício -                             -                183,302         -                      183,302     

Outro rendimento integral 31 -                             -                -                  (18,777)              (18,777)      

Total do rendimento integral -                             -                183,302         (18,777)              164,525     

Transações com proprietários:

 Emitidas durante o exercício 28 29,412                       20,588         -                  -                      50,000       

 Dividendos pagos durante o exercício -                             -                (59,019)          -                      (59,019)      

A 31 de dezembro de 2019 1,125,807                 25,301         550,182         6,875                  1,708,165  

* As notas 1-35 são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração consolidada de fluxos de caixa

Nota*

31 de dezembro 31 de dezembro

2019 2018

US $000 US $000

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Juros e proveitos equiparados 311,852            261,739            

Juros pagos 26(vi) (127,850)          (103,996)          

Recebimentos de taxas e comissões 60,893              19,451              

Dividendos recebidos 2,311                5,412                

Pagamentos em numerário a funcionários e fornecedores (34,363)            (47,382)            

Empréstimos e adiantamentos concedidos a clientes (732,441)          (204,991)          

Fluxo de caixa líquido de/(usado em) atividades operacionais (519,598)          (69,767)            

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Aquisição de títulos de dívida (1,412,636)       (339,293)          

Reembolsos de capital de títulos de dívida 1,366,189         176,903            

(328,534)          (23,099)            

(6,750)              -                   

Proveitos da alienação/reembolsos de títulos de capital próprio 279                   13,883              

Proveitos da alienação de ativos fixos tangíveis 26                     185                   

Aquisição de ativos fixos tangíveis 23 (4,234)              (958)                 

Aquisição de software/ativos intangíveis 24 (399)                 (75)                   

Aquisição de ativos financeiros ao justo valor através dos 

Aquisição de ativos financeiros ao justo valor através de outro 
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Demonstrações financeiras consolidadas

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (386,059)          (172,454)          

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Proveitos de obrigações societárias 26(vi) 1,343,188         -                   

Proveitos resultantes de outros empréstimos contraídos 26(vi) 701,610            766,678            

Custos de transação relacionados com empréstimos contraídos 26(vi) (7,983)              (6,948)              

Reembolso de empréstimos contraídos 26(vi) (612,610)          (339,673)          

Pagamento de dividendos (59,019)            (54,600)            

Prémios de emissão de ações 28,29 50,000              2,000                

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento 1,415,186         367,457            

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 509,529            125,236            

Caixa e equivalentes de caixa, início do exercício 1,625,699         1,500,463         

Caixa e equivalentes de caixa, fim do exercício 33 2,135,228         1,625,699         

* As notas 1-35 são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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