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1.1 Mensagem do Presidente
Excelentíssimos Senhores Accionistas,
O ano de 2011 é um marco importante para o Banco Valor SA, na medida em que a 17 de Fevereiro foi celebrada a
escritura pública de constituição do banco e a 1 de Julho, na presença do nosso regulador, o Banco Nacional de
Angola, demos inicio à actividade do banco. Com a apresentação do presente relatório e contas de 31 de Dezembro
de 2011 concluímos o primeiro ciclo da nossa existência, conformando-nos assim às melhores práticas de
governação corporativa tal como é mister na actividade bancária.
Apesar deste exercício não cobrir a totalidade de um ano de calendário, os indicadores mostram não só a solidez
com que nasce o banco, como o seu grande potencial competitivo assente numa estratégia de inovação tecnológica
e de produto, de prestação de um serviço diferenciado, estruturado e com qualidade. Não menos importante, a
cuidadosa selecção e preparação dos nossos colaboradores terá já permitido ao banco a constituição de uma
equipa capaz de sair victoriosa dos desafios presentes e futuros e consagrar o seu objectivo: ser líder de mercado.
O Banco Valor propõe-se para o ano 2012 continuar o seu processo de consolidação orgânica, aprimorando os seus
procedimentos e sistemas de controlo interno, ampliando a sua rede no limite do necessário para bem servir o seu
mercado alvo e aumentando o seu volume de negócios numa combinação adequada e inovadora na captação de
recursos e sua aplicação prudente, mantendo como prioridade a contenção e gestão dos riscos.
De igual modo, sem nos afastarmos dos nossos objectivos e metas, e respeitando o papel e valia dos outros
operadores do mercado, iremos consolidar a marca “Banco Valor” como uma referência universal e incontornável
da banca em Angola, tornando única a experiência do cliente do nosso banco.
Para este desiderato continuaremos a contar com o apoio e orientação dos nossos accionistas, com a confiança dos
nossos clientes e parceiros e com o empenho e dedicação dos colaboradores do banco.
Igualmente, manteremos a nossa empenhada cooperação com as nossas autoridades e em particular com o nosso
supervisor, o Banco Nacional de Angola, certos de que a sua actuação é a garantia de uma concorrência leal e
transparente, no interesse do público consumidor de serviços bancários.

O Presidente do Conselho de Administração
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1.2 Órgãos Sociais

Estrutura Accionista

Accionistas
Rui Miguêns de Oliveira
Jorge Henrique Flora Leitão
Helder da Silva Milagre
Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso
Marcos Guilherme Wolf Carreira
Bartolomeu Dias Domingos
José Manuel da Graça Martins
David Gomes Percheiro
Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo
João Maria Teixeira Fortes
Nelson da Piedade Dias dos Santos

Órgãos Sociais

Assembleia Geral
Presidente
Felipe Duarte

Comité de Remunerações

Secretário
David Gomes Percheiro

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Conselho Consultivo Estratégico

Presidente
Josué Salomão Mavale

Presidente
Rui Miguêns de Oliveira

Vogais
Amaro Augusto
Abílio Alberto da Costa

Administradores
Sérgio Sousa
Júlio Correia

Jorge Flora Leitão
José Manuel Graça Martins
Frederico Cardoso
Hélder Milagre
João Maria Fortes

Auditores Externos: PricewaterhouseCoopers & Associados, Lda.
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1.3 Estrutura Orgânica do Banco Valor
Conselho de Administração

Gabinete de Auditoria
Interna

Secretariado Geral

Estima Benjamim

Maria de Jesus Santos

Gabinete Jurídico
&
Compliance Officer
Helena Morais

Distribuição & Oferta

Operações Bancárias

Financeiro & Controlo

Meios & Suporte

Direcção
Comercial

Direcção de
Banca Transaccional

Direcção
Financeira

Direcção de
Recursos Humanos

Fernando Leitão

Marta Quaresma

Maria Antónia Barros

Lara Ribas

Direcção de
Banca de Investimento

Direcção de
Contabilidade
Controlo e Gestão

Direcção de
Sistemas de Informação

Eduardo Velho

António Direitinho

Direcção de
Património & Logística
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1.4 Indicadores Económico-Financeiros
Indicadores de Rendibilidade
Os rácios de rendibilidade determinam a eficiência na
utilização dos recursos da empresa.
-Rendibilidade dos capitais próprios (ROE)
-Rendibilidade do activo (ROA)

O rácio de autonomia financeira permite aferir uma
dependência reduzida a capitais alheios.
No que respeita ao indicador de cobertura do
Investimento, este apresenta um valor positivo
expressivo, o que significa que os capitais permanentes
da sociedade se revelam suficientes para financiar os
investimentos realizados.
Indicadores de Endividamento
A análise dos rácios desta natureza permite determinar
o nível dos capitais alheios e a sua capacidade de
recorrer a estes em períodos futuros e ao mesmo
tempo ajuizar da dependência de terceiros.

Indicadores de Solvabilidade e Autonomia Financeira
Os indicadores desta natureza permitem avaliar a
capacidade que o Banco tem para cumprir as suas
responsabilidades, i.e., de avaliar o seu risco de
insolvência.
- Rácio de autonomia financeira
- Rácio de solvabilidade
- Rácio de cobertura do investimento (imobilizado)
- Rácio de cobertura de encargos financeiros

Estes indicadores são de extrema importância para o
gestor no suporte à tomada de decisão de
investimento, de avaliação de risco, e de dependência
dos seus credores e da eventual volatilidade das taxas
de juro, do investidor (risco, retorno) e dos seus
credores (capacidade da empresa poder ou não vir a
cumprir com as suas obrigações e liquidar os valores em
dívida nos prazos determinados).
- Rácio de endividamento
-Peso do passivo circulante na estrutura de
endividamento

A análise dos valores apurados permite verificar a
capacidade de financiamento, isto é, demonstra que o
Banco tem capacidade de, caso seja necessário,
recorrer a capitais alheios sem comprometer a sua
solvabilidade e autonomia financeira.
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Indicadores de Liquidez
Estes indicadores são relevantes porque permitem
ajuizar da capacidade do Banco em dispor de liquidez
para satisfazer os seus compromissos.
-Liquidez geral
-Liquidez reduzida
- Liquidez imediata

Tendo em consideração que o Banco não possui
existências /inventários os rácios de liquidez geral e
reduzida apresentam o mesmo valor.
O Banco efectua uma gestão de risco de liquidez com o
intuito de manutenção de um nível adequado de
disponibilidades, que permita assegurar o
desenvolvimento normal das suas actividades e
assegurar alguma flexibilidade para absorver eventuais
impactos exógenos à actividade, como é o caso das
variações das taxas de câmbio e das taxas de juro.
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1.5 Recursos Humanos
GESTÃO DE PESSOAL
Neste ano de abertura do Banco a área de recursos
humanos teve como preponderantes as actividades de
gestão, recrutamento e formação.
Em 31 de Dezembro de 2011 faziam parte do quadro do
Banco um total de 43 colaboradores, sendo 21 do
género masculino (48,84 %) e 22 do género feminino
(51,16 %).

Nível de Escolaridade
Na distribuição do efectivo por nível de escolaridade
verifica-se como predominante o grau de licenciatura,
representado por 15 colaboradores, que se traduz em
35% do número total do efectivo, seguindo-se o nível de
frequência universitária, com 13 colaboradores (30%).

Estrutura etária
A estrutura etária dos colaboradores do Banco revela
uma aposta em jovens com potencial de progressão
técnica e de evolução na carreira. Cerca de 60,5% do
efectivo tem menos de 35 anos de idade, sendo a idade
média do quadro de colaboradores de 34,07 anos.

Relação jurídico-laboral
Em termos de modalidade de relação jurídico-laboral,
os colaboradores do Banco estão maioritariamente
(77%) com contrato de trabalho por tempo
indeterminado, 5% com contrato de prestação de
serviços (2 indivíduos), 2% com contrato de trabalhador
estrangeiro (1 colaborador), 5% com contrato de
estágio e 9% com contrato por tempo determinado.
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Absentismo
Desde o início de actividade do Banco (1 de Julho de
2011) até ao fim do ano, foram registados 118 dias de
ausência ao trabalho por parte dos colaboradores,
distribuídos pelos seguintes motivos:

Pelos dados computados constata-se que a ausência
por motivo de acidente de trabalho (1 colaborador) foi a
que teve maior expressão em termos de absentismo,
representando 34% do total / 61 dias de ausência,
seguindo-se as ausências por motivos de doença , que
totalizam 41 dias (23%).

Formação Profissional
No decurso de 2011 (seis meses de actividade), o Banco
proporcionou aos seus colaboradores oito acções de
formação (5 externas e 3 internas).
O Banco pretende continuar a investir na formação,
particularmente em acções centradas em áreas
específicas, mais modulares, em garantia da
optimização dos seus recursos.
As acções de formação externas, administradas pelo
IFBA-Instituto de Formação Bancária de Angola
incidiram nos seguintes temas: Leasing e Factoring;
Compliance; Operações Bancárias Gerais I; Operações
Bancárias de Estrangeiro I; Atendimento ao Cliente e
Análise de Risco.
As acções de formação interna foram ministradas por
consultores externos, nas seguintes áreas temáticas:
Teller; Crédito, Flexcube e HomeBanking, a que
acrescem as acções formativas administradas em
ambiente on-job, vocacionadas quase exclusivamente
para a utilização dos recursos informáticos de suporte
ao Core do Banco e ao sistema de informação
implantado.
Protecção social
Para além do Seguro de Acidentes de Trabalho e de
Doenças Profissionais, obrigatório por Lei, o Banco
Valor realizou um Seguro de Saúde em benefício de
todos os seus colaboradores, que comparticipa
integralmente, acrescentando ainda a possibilidade de
elementos do agregado familiar dos trabalhadores
poderem igualmente beneficiar do mesmo seguro,
mediante uma comparticipação adicional, variável em
função do rendimento, com o limite extremo de o
Banco assegurar integralmente este encargo perante
situações de baixos proventos, definidas no acordo.
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1.6 Tecnologia
Neste ano de abertura, a actividade na área de
tratamento de dados e de informação foi centrada na
implementação de diversos sistemas aplicacionais para
suportar a operação do Banco ao nível do CORE, das
comunicações, do tratamento contabilístico e
estatístico das operações, da automatização dos
mecanismos de controlo, etc.
O Banco Valor, S.A. (BVB) assenta num Modelo de
Arquitectura Aplicacional complexo, integrado e
distribuído por várias plataformas tecnológicas de
sistema e rede e/ou telecomunicação topo de gama.
Destes destacam-se o uso do sistema de banca ORACLE
FLEXCUBE (Universal Banking) sincronizado com o
melhor e mais usado Sistema Integrado de Processo e
Dados SAP, de entre outras aplicações configuradas à
medida das necessidades do Banco.
O data center do Banco e seus ambientes de produção
são compostos por componentes integrados e/ou
distribuídos.
Com o intento de criar condições técnicas para
interligação aos sistemas informáticos da entidade
reguladora, o Banco dispõe de módulos de integração
(em tempo real ou via troca de ficheiros) com as
seguintes aplicações:
BNA
ŸSPTR 4.2.0 SP2 - Sistema de Pagamentos em Tempo
Real), com base de dados ORACLE.
ŸAplicação X25 –web – Leilões de divisas, Reservas
Obrigatórias, Extracto de Conta
ŸCIRC-web - Central de Informação de Risco Crédito
ŸSIGMA-web
- Sistema Integrado de Gestão de
Mercados Activos.
ŸSIOBE-web - Sistema de Informação de Operações
Bancárias com o Exterior
ŸSIIF-web - Sistema Integrado de Informação Financeira
ŸSINOC – Sistema Integrado de Operações Cambiais.
EMIS
No âmbito da Certificação e Activação do Banco Valor,
S.A. na Rede MULTICAIXA para uso de TPAs (Terminal de
Pagamento Automático), ATMs (Automatic Transfer
Machines) e POS (Post Of Sales) e da ligação ao EPSMS
da EMIS ao BV, o BV dispõe de meios para acomodar:

ŸPRT (Protocolo de Real Time), responsável pelo
suporte de comunicação entre os sistemas do BV e da
EMIS;
ŸMFT (File Transfer), responsável da troca de ficheiros
entre a EMIS e o BV;

Adicionalmente o Banco concretiza um processo de
validação ao Subsistema de Transferências a Crédito
(STC);
SWIFT
O Banco desenvolveu tecnologias de integração
bilateral ao nível do Serviço da Sociedade para
Telecomunicações Financeiras Interbancárias Globais,
que garante a troca de mensagens diárias entre o BVB e
outros bancos.
Homebanking (ValorLive)
Com forte cariz tecnológico e de arquitectura aberta, o
Banco Valor oferece um conjunto de serviços que
permitem aos clientes tirar partido das vantagens das
novas tecnologias de informação através da internet,
designadamente a maior rapidez e eficiência no
tratamento dos processos e transacções e o acesso a
serviços inovadores que facilitam a relação dos clientes
com o Banco.
O ValorLive é o Serviço de Homebanking do Banco Valor,
destinado a Particulares, Empresários e Negócios.
A solução garante total segurança e confidencialidade
nas operações efectuadas, utilizando a mais avançada
tecnologia de protecção de dados, complementada
com Chaves de Acesso e Cartão Pessoal de
Coordenadas.
Em síntese, o Banco optou por uma aposta séria na
optimização dos seus sistemas tecnológicos,
prosseguindo objectivos de modernidade e de resposta
aos grandes desafios que caracterizam a actividade
financeira hodierna e, particularmente, com o intento
de ser uma instituição de referência no sistema
financeiro angolano, materializado numa operativa de
excelência ao serviço dos clientes e através de uma
oferta de produtos e serviços diferenciada e inovadora.
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1.7 Compliance
O gabinete de compliance officer pautou a sua actividade pela estruturação e fortalecimento das políticas e
procedimentos internos, pelo planeamento e concretização de acções de formação e de comunicação, visando
garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares, as políticas e as directrizes estabelecidas para o
negócio e para as actividades da instituição, uma adequada segregação de funções, bem como evitar, detectar e
tratar qualquer desvio ou inconformidade identificada.
O Banco Valor, S.A em cumprimento de disposições legais sobre esta matéria, designadamente a Lei nº 34/11, de 12
de Dezembro, Aviso nº 1/11 de 26 de Maio, o Decreto Presidencial nº 35/11 de 15 de Fevereiro e a Declaração de
Operação Suspeita, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e, também, como forma de maior
sensibilização a estes importantes temas da actualidade, proporcionou aos seus colaboradores, em particular aos
que desempenham funções de front-office, acções de formação específicas em “Branqueamento de Capitais e
Financiamento do Terrorismo”, incluindo acções visando o adequado conhecimento das funções do Compliance,
respectiva missão e risco.
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1.8 Auditoria Interna
O gabinete de auditoria interna desenvolveu a sua actividade de forma independente e objectiva, efectuando
verificações de conformidade das práticas internas às normas e procedimentos estabelecidos pela instituição; de
avaliação dos sistemas e normas do Banco com vista a minimizar as probabilidades de fraudes, erros ou práticas
ineficazes; de garantia de existência, suficiência e de aplicação de controlos internos, visando a sua optimização.
As acções de auditoria interna prosseguiram objectivos de adequação e eficácia dos controles, de integridade e
confiabilidade das informações e registos, da eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e da utilização
dos recursos; dos procedimentos e métodos para salvaguarda dos activos e a comprovação de sua existência e a
integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a observância das políticas, objectivos,
procedimentos, normas e da sua efectiva aplicação pela empresa.
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1.9 Distribuição e Oferta
Esta área funcional procurou organizar e dinamizar a actividade comercial do Banco, no âmbito da orientação
estratégica definida para todos os segmentos de clientes e em articulação com o plano estratégico definido. A área
agrega três direcções.
Direcção Comercial
A Direcção Comercial é o front-office de contacto para os clientes. No ano transacto orientou a sua missão para o
desenvolvimento sustentável do negócio do Banco junto de clientes, particulares e empresas. No âmbito das suas
competências contribuiu com a apresentação de propostas inovadoras ao nível dos produtos e serviços e
promoveu:
Ÿa gestão da venda e do serviço aos clientes particulares e empresas, de acordo com as respectivas necessidades de
investimento, poupança, financiamento e transaccionais;
Ÿa recolha da informação necessária ao processo de abertura de contas, de recepção de valores, assegurando a sua
adequada salvaguarda, registo e contabilização;
Ÿa recepção de ordens de transacção dos clientes, garantindo a respectiva formalização e posterior execução;
Ÿo acompanhamento dos clientes e prestação de informação relativa às transacções efectuadas e ao portfolio de
produtos e serviços de cada cliente, assegurando a sua satisfação e fidelização;
Direcção de Banca de Investimento
Esta direcção tem como missão desenvolver o negócio junto de clientes investidores particulares e corporativos,
através da relação directa com os mesmos, assegurando a gestão especializada de projectos de investimentos dos
clientes (project finance, corporate finance, private equity e corporate advisory) e de gestão de activos.
Direcção de Banca Transaccional
Tem como missão garantir a execução das operações financeiras e dos processos de negócio, de acordo com
standards de eficiência, segurança e risco.
No âmbito das suas competências promoveu a análise e endereçamento de correspondência, o registo das
operações dos clientes; a organização da documentação de suporte às transacções e respectivo processamento e
execução; a reconciliação operacional entre operações solicitadas e confirmação da respectiva execução; a
recepção e envio de informação para bancos correspondentes e a análise e envio dos pedidos de emissão de
cartões de débito e de crédito e o acompanhamento e controlo das transacções dos cartões.
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1.10 Gestão de Risco
A gestão de risco é uma preocupação constante no Banco Valor, que assenta num acompanhamento permanente
de identificação e análise da exposição dos activos do Banco, segundo diferentes metodologias, visando a
maximização da rentabilidade dentro de limites estabelecidos.
O risco de crédito é o risco mais substancial de toda a actividade desenvolvida e é por isso que a política interna de
crédito obedece a um rigoroso processo de análise para suporte da avaliação e decisão das operações solicitadas
pelos clientes.
É, em todo caso, um processo em evolução e aperfeiçoamento permanente, em consolidação na medida do
crescimento do Banco.
É também preocupação do Banco o risco de mercado ou sistémico, dependente do grau de incerteza às mudanças
conjunturais, que interage com políticas de taxa de juro e de taxas de câmbio e, em decorrência, com influência
directa na rentabilidade, merecendo, nesta fase da conjuntura macroeconómica interna, um estudo aprofundado
das nossas aplicações a fim de melhorarmos a gestão dos activos confiados pela clientela.
Assume particular relevância o acompanhamento do risco cambial, decorrente de variações potenciais nas taxas de
câmbio, com impacto directo eventualmente expressivo nas contas de resultados e de capital, de natureza exógena
e de sentido inverso consoante as posições de câmbio detidas, ou seja perante exposições curtas ou longas nos
mercados à vista ou de futuros.
De menor relevância, mas não negligenciável, o risco de liquidez obriga a uma melhoria constante da sua gestão. A
implementação de formas de análise e controlo eficazes, à medida de transformação de recursos em crédito e no
cálculo das disponibilidades para outras aplicações, visa a satisfação das necessidades dos depositantes e
complementarmente a rentabilidade do Banco.
Acrescem aos riscos ut-supra referidos, os riscos operacionais, mitigados pelo Banco com a formação e qualificação
dos seus recursos humanos e na identificação das dependências operacionais – rotinas informáticas, em particular
e na correcta aplicação dos procedimentos em vigor, auditados.

02
2.1 Conjuntura internacional
2.2 Economia Angolana
2.3 Actividade do Banco Valor, SA
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2.1 Conjuntura Internacional
Depois da recuperação económica em 2010, o
crescimento do produto mundial voltou a contrair no
ano de 2011, reflectindo por um lado os impactos de
factores temporários como os desastres naturais no
Japão e as tensões no médio oriente e Norte de África, e
por outro, a fraca evolução do mercado de trabalho e da
habitação nos Estados Unidos e a agudização da crise da
dívida soberana na Zona Euro.
Dados preliminares do FMI apontam para um
crescimento do produto mundial, em 2011, de 3,8%,
tendo como principais impulsionadores os países
emergentes e em desenvolvimento.
Produto Mundial

Nos Estados Unidos, a recuperação económica
intensificou a partir do 3º. trimestre de 2011,
permitindo uma evolução do PIB de 1,8% no ano,
apoiada pelo crescimento das despesas de
consumo e pelo investimento empresarial.
Na Zona EURO, estima-se que o PIB tenha crescido
1,6% em 2011, apesar do enfraquecimento da
actividade económica no quarto trimestre do ano.
A moderação do ritmo do crescimento da procura
mundial e efeitos desfavoráveis resultantes das
tensões observadas actualmente nos mercados de
dívida soberana da área euro, quer sobre as
condições de financiamento globais, quer sobre a
confiança; o processo de correcção de balanços
financeiros e não financeiros, terão sido os
factores da desaceleração do crescimento na zona
euro.
No Japão, dados recentes do FMI confirmam
que a actividade económica recuperou
consideravelmente dos desastres naturais

ocorridos em Março de 2011, suportada por uma
recuperação da procura interna, e por uma forte
retoma das exportações líquidas no contexto de
reconstituição de existências no estrangeiro, que
tinham diminuído devido a perturbações na
cadeia de oferta após o sismo. A actividade terá
abrandado, no último trimestre do ano,
reflectindo o enfraquecimento da procura
mundial e a apreciação do Yene.
Na China, continuou o abrandamento gradual do
crescimento económico, fruto da redução da
procura interna e das exportações líquidas a
apresentar-se negativo, sobretudo, devido a uma
procura mais fraca da Europa.
Na África Subsariana, espera-se um crescimento
de 4,9% do PIB, reflectindo a forte procura interna
e os elevados preços das commodities. Na maior
parte dos países exportadores de petróleo, o
crescimento de 5, 9% do PIB é sustentado pelo
aumento dos níveis de produção de petróleo e gás,
aliado a uma forte e contínua procura das
economias emergentes, e também pelo
crescimento da actividade não petrolífera, em
particular o sector público.
Comércio Internacional
O comércio internacional evoluiu de forma
moderada, (retracção) tendo-se registado um
crescimento de 6,9%, em 2011, contra os 12,7% de
2010. O fraco desempenho no comércio
internacional deveu-se, essencialmente, à forte
retracção do comércio das economias avançadas,
com as exportações a registar um crescimento de
5,5%, contra 12,2% de 2010, enquanto as
importações cresceram somente 4,8%, contra
11,5% de 2010.
As economias emergentes e em desenvolvimento
registaram igualmente crescimentos inferiores aos
de 2010, tendo as importações e as exportações
passado de 13,8% e 15,0% para 9,0% e 11,3% em
2011, respectivamente.
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As economias emergentes e em desenvolvimento
registaram igualmente crescimentos inferiores aos de
2010, tendo as importações e as exportações passado
de 13,8% e 15,0% para 9,0% e 11,3% em 2011,
respectivamente.
Inflação
O aumento dos preços de petróleo e das matériasprimas, aliado à retracção do produto e a depressão do
mercado de trabalho, provocou um aumento
generalizado da inflação em todas as economias.
Nas economias mais avançadas, a inflação aumentou
de 1,6% em 2010 para 2,7% em 2011, enquanto as
economias emergentes e em desenvolvimento atingiu
7,2% contra os 6,2%. A inflação média na África SubSahariana aumentou de 6,9% em 2010 para 9,4% em
2011.
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2.2 Economia Angolana
Durante o ano de 2011 a economia Angolana foi
marcada pelo desempenho positivo dos principais
indicadores macroeconómicos, com destaque para a
recuperação do PIB, o reforço das reservas
internacionais líquidas e a desaceleração da taxa de
inflação, apoiada pela consolidação fiscal e pela
estabilidade cambial, melhorando assim as condições
para o incremento do investimento privado do País.

O Produto Interno Bruto cresceu cerca de 3,4%,
sustentado fundamentalmente pela evolução positiva
do sector não petrolífero, enquanto o sector petrolífero
regista, no terceiro ano consecutivo, taxas de
crescimento negativas.
Na estrutura do PIB, destacaram-se os sectores
mercantis, agricultura e construção, com taxas de
crescimento anuais positivas na ordem dos 12%, 11% e
7%, respectivamente.

Sector Externo
De acordo com dados preliminares, a Balança de
Transacções Correntes registou, no período em análise,

um superavit de USD 22,8 mil milhões, que reflecte um
crescimento em termos relativos de 30,9%,
comparativamente ao período homólogo, justificado
pelo aumento mais expressivo da Conta de Bens
(16,7%).
As exportações líquidas evoluíram de USD 33,9 mil
milhões em 2010 para USD 40,0 mil milhões em 2011,
reflectindo sobretudo o aumento das receitas do
petróleo bruto determinado em grande medida pela
evolução do preço médio do barril no mercado
internacional, como consequência da recuperação da
economia mundial.
As Reservas Internacionais Líquidas, (RIL), registaram
um aumento de 34,3% e evoluíram USD 17,3 mil
milhões em Dezembro de 2010 para USD 23,3 mil
milhões em Dezembro de 2011.
Política monetária
O ano de 2011 foi marcado pela implementação do
Novo Quadro Operacional para a Política Monetária,
destacando-se a criação do Comité de Política
Monetária (CPM), a introdução da taxa básica de juro,
fixada no final do ano em 10,5%, que permitiu uma
sinalização mais adequada da Política Monetária, por
parte do Banco Central, e a institucionalização e
divulgação da Taxa LUIBOR, taxa a que os bancos
emprestam fundos entre si para as maturidades
overnight, 30, 90 dias.
No âmbito da Política Monetária, foram igualmente
criadas pelo Banco Central, diversas facilidades de
cedência e absorção de liquidez que contribuem para
uma maior eficácia da política monetária e de
intervenção de natureza prudencial, com maior eficácia
na gestão de liquidez dos bancos.
A massa monetária M3, registou uma expansão de 24%,
como resultado da evolução dos depósitos a prazo e das
obrigações de 41% e 79%, respectivamente. O M2
cresceu 25%, enquanto o M1 registou uma expansão de
14%, reflectindo a evolução de 23% dos depósitos à
ordem.
De acordo com os dados publicados pelo Banco
Nacional de Angola, a base monetária terá crescido 3%
no ano, impulsionada pela expansão dos depósitos no
Banco Central para constituição de reservas
obrigatórias.
O Crédito à economia terá crescido até Novembro de
2011 cerca de 26% atingindo o montante de AKZ
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2.114,8 mil milhões, equivalente a USD 22,2 mil
milhões.
Inflação
Depois de dois anos de agravamento da inflação, em
2011 observou-se uma tendência decrescente, tendo a
taxa de Inflação acumulada se situado em 11,38%
contra 15,32% de 2010.
A taxa de câmbio de referência registou uma
depreciação acumulada de 2,85%, contra 3,63% do
período homólogo, situando-se, no final de 2011, em
AKZ 95,28 por dólar norte-americano.
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2.3 Actividades do Banco Valor
Em termos estratégicos o Banco encontra-se vocacionado para:
Ser uma instituição de referência no sistema financeiro angolano, materializada numa operativa de
excelência ao serviço dos clientes e através de uma oferta de produtos e serviços diferenciada e inovadora, com
padrões de elevada qualidade, com um serviço de banca de relação predominantemente focado na banca de
investimento, financiamento ao desenvolvimento económico e gestão de património.
Exercer a sua acção com o propósito do desenvolvimento económico sustentado do País, em ordem à
criação de riqueza interna, privilegiando o suporte às trocas comerciais que Angola mantém com outros Países,
assumindo uma visão internacional evolutiva de acordo com o progressivo desenvolvimento da Instituição.
Assumir por desígnio o incremento competitivo, vocacionado à criação de produtos e serviços que tenham
por racional de diferenciação o serviço e a inovação, que se aceitam como factores de sucesso para atrair e fidelizar
clientes de importantes segmentos da economia do país.
Os poucos meses de actividade do BVB concluem pelo elevado apetrechamento tecnológico suporte a toda a
operativa prosseguida, na adequação para realização de todo o tipo de operações financeiras elegíveis, na
qualificação de seus quadros e na angariação e fidelização de um significativo universo de clientes, em síntese, o
BVB está apto à total concretização dos seus desígnios de raíz.
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3.1 Análise Financeira
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ACTIVO
O Activo do Banco em 31 de Dezembro de 2011 cifrouse em AKZ 2.2397 milhões, decomposto da seguinte
forma:
A rubrica Crédito no sistema de pagamentos ocupa o
primeiro lugar na estrutura do activo com cerca de 46%,
seguida das Disponibilidades com 42%, onde os
recursos em instituições de crédito no estrangeiro e no
Banco Central representam 62,7% e 30%,
respectivamente.

Os depósitos em moeda nacional totalizaram AKZ. 323
milhões, dos quais 53% à ordem e 47% a prazo.
Com cerca de 31% da carteira, os depósitos em moeda
estrangeira ascendem ao montante equivalente a AKZ.
142 milhões.

Considerando o facto de o Banco ter pouco tempo de
actividade (seis meses em final do ano) o crédito
concedido correspondeu a apenas 1% do activo total
líquido, contribuindo com 3,3% na formação do Activo
remunerado.
PASSIVO
No final do exercício de 2011, o Passivo do Banco foi de
AKZ. 484 milhões do qual 96% foram depósitos de
clientes. As Obrigações no Sistema de Pagamentos e
Outras Obrigações totalizaram AKZ. 18 milhões.
A composição dos depósitos, detidos maioritariamente
por particulares com cerca de 65%, representam cerca
de 63% do total do passivo.
Carteira de depósitos

Os recursos de clientes, quando analisados por estatuto
jurídico, determinam que o sector de particulares
predomina com cerca de 65%, enquanto o sector
empresarial participa com apenas 35%.

A carteira de depósitos em 31 de Dezembro de 2011
cifrou-se em AKZ. 465 milhões, da qual AKZ. 315
milhões são a ordem e AKZ. 151 milhões são a prazo.

FUNDOS PRÓPRIOS
A degradação dos Fundos Próprios deveu-se ao
resultado negativo do exercício, que ascendeu os AKZ.
288 milhões, montante equivalente a USD. 3.024 mil.
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Os custos administrativos e de comercialização, que
integram os encargos com Pessoal, os Fornecimentos e
Serviços de Terceiros e as Amortizações e Depreciações,
foram as rubricas que mais pesaram na redução dos
resultados, agravados pela insuficiência de operações e
concomitantemente de proveitos, efeito que decorre
naturalmente do pouco tempo de actividade do Banco.
3.2 Análise Económica
Síntese

O Activo Remunerado totalizou AKZ. 1.041 milhões,
fruto da redução das Disponibilidades.
Não obstante o crescimento registado na rubrica
Outros Valores, cujo aumento foi de aproximadamente
420%, o Activo diverso cifrou-se em AKZ. 1.390 milhões,
menos 32,7% do que no mês anterior.
Os Depósitos, principal rubrica do passivo, registam
igualmente uma diminuição na ordem de 26%. Esta
redução deveu-se a venda de divisas destinadas a
execução de operações de importação de mercadorias.

Os principais indicadores a 31 de Dezembro reflectem o
desempenho do Banco no Iº primeiro semestre da sua
actividade.

Os Fundos Próprios Regulamentares cifram-se em
1.732 milhões, valor equivalente a USD. 18.200 mil.

O Activo total líquido em Dezembro de 2011 cifrou-se
em AKZ. 2.397 milhões, equivalente a USD 25.183 mil.

O Resultado do Exercício foi negativo em AKZ. 288
milhões, valor equivalente a USD 3.024 mil.
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No período de Julho a Dezembro de 2011, o Banco Valor
interveio no mercado cambial, tendo adquirido divisas
no montante de USD. 14.960 mil, das quais 66,5% no
mercado primário e 33,5% no mercado interbancário.
No mercado monetário foram feitas aplicações de
liquidez no montante de AKZ 2.500 milhões.
Com a entrada em vigor da Directiva nº. 06/2011 do
Departamento de Mercados e Activos do Banco
Nacional de Angola, o Banco Valor passou a aplicar seus
excedentes no Banco Central, que a 31 Dezembro
perfizeram a cifra de AKZ 6.309 milhões.

As operações cambiais executadas no período, que
constituiram 85% da margem complementar, renderam
ao Banco de AKZ. 54 milhões.
Os custos de estrutura do Banco totalizaram AKZ. 352
milhões, dos quais as amortizações e depreciações,
com um peso substancial, ocupam a mesma posição
(segunda) que os fornecimentos e serviços de
terceiros (32%). Os custos com pessoal,com 36%,
perfizeram AKZ. 127 milhões.
Custo de Estrutura

Foram feitas tomadas de liquidez de muito curto prazo
em moeda estrangeira, no total USD 4 milhões,
aplicadas na execução de operações e que
proporcionaram um ganho cambial de
aproximadamente USD 75 mil.
A actividade acima resumida, permitiu o Banco alcançar
um produto bancário na ordem de AKZ. 67 milhões,
equivalente a USD. 700.751,39
Na composição dos serviços de terceiros, as
Publicações e os serviços de Segurança foram os que
mais recursos absorveram com AKZ. 17 milhões e AKZ.
11 milhões, respectivamente, seguido dos custos com
estadas e deslocações – Transportes, com cerca de
AKZ. 9 milhões.
O Resultado negativo do período influenciou a
deteriorição dos Fundos Próprios Totais e
Regulamentares, que em 31 de Dezembro de 2011 se
cifraram em AOA 1.9212.141.825,52 (USD 20.093 mil)
e em AKZ. 1.732 milhões (USD. 18.200 mil),
respectivamente.

Na formação do produto bancário, a margem financeira
teve a exígua participação de 2,6%, ou seja, AKZ. 1.700
mil. O baixo nível da margem financeira deveu-se ao
reduzido volume de crédito concedido e às quase nulas
aplicações realizadas nestes primeiros seis meses de
actividade do Banco, agravado pelos custos financeiros
com a captação de liquidez.
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4.1 Balanço em 31 de Dezembro de 2011

Director de Contabilidade Controlo e Gestão

Presidente do Conselho de Administração
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4.2 Demonstração de Resultados em
31 de Dezembro de 2011

Director de Contabilidade Controlo e Gestão

Presidente do Conselho de Administração
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4.3 Demonstração de Mutação de Fundos Próprios

Director de Contabilidade Controlo e Gestão

Presidente do Conselho de Administração
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4.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa em
31 de Dezembro de 2011

Director de Contabilidade Controlo e Gestão

Presidente do Conselho de Administração
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4.5 Notas às Demonstrações Financeiras em
31 de Dezembro de 2011
4.5.1.- NOTA INTRODUTÓRIA
O Banco Valor, S.A., igualmente designado pela sigla
comercial “BVB” e “BV”, foi constituído por Escritura
Pública de 17 de Fevereiro de 2011 e iniciou a operação
bancária a 1 de Julho do mesmo ano. O BVB,
contribuinte nº 5417123021, tem a sua sede social em
Luanda, na Rua Hélder Neto nº 79, Bairro Alvalade,
Município da Maianga.

pressuposto da continuidade das operações, que o
Banco não tem intenção nem necessidade de entrar em
liquidação ou de reduzir

de forma materialmente

relevante o volume das suas operações, e têm por base
os livros e registos contabilísticos mantidos de acordo
com os princípios contabilísticos consagrados no Plano
Contabilístico das Instituições Financeiras (CONTIF),
nos termos do Instrutivo nº 9/2007, de 19 de Setembro,

O Capital Social, integralmente subscrito e realizado é
de 2 200 000 000,00 de Kwanzas, representado por 1
000 000,00 de acções no valor de AOA 2 200,00 cada.
O Banco Valor, S.A. dedica-se ao exercício da actividade
bancária, incluindo todas as operações acessórias,
conexas ou similares compatíveis e permitidas por lei.
As actividades desenvolvidas pelo BVB incluem,
nomeadamente: recepção de depósitos e outros
fundos reembolsáveis; operações de crédito, incluindo
a concessão de garantias e outras obrigações;
operações de pagamento; operações cambiais;
emissão de cheques, cartões de crédito, traveller
cheques, cartas de crédito e outros documentos de
natureza semelhante; quaisquer outras operações
bancárias nos termos da legislação aplicável às
instituições financeiras bancárias em Angola.
As demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de
2011 encontram-se pendentes de aprovação em
Assembleia Geral de Accionistas. Todavia, o Conselho
de Administração admite que as mesmas venham a ser
aprovadas sem alterações materialmente relevantes.
4.5.2.- BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
4.5.2.1. BASES DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras foram preparadas no

emanado do Banco Nacional de Angola.
O Plano Contabilístico das Instituições Financeiras –
CONTIF - tem por objectivo uniformizar os registos
contabilísticos, sistematizar os procedimentos e
critérios de registo, estabelecer regras para divulgação
de informações, tudo em consonância com as melhores
práticas internacionais, mediante convergência às
normas internacionais de contabilidade (IFRS–
International Financial Reporting Standards).
4.5.2.2. MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras do Banco entre 1 de
Julho e 31 de Dezembro de 2011 encontram-se
expressos em milhares de Kwanzas (AOA), com os
activos e passivos em moeda estrangeira convertidos
para moeda nacional ao câmbio médio publicado pelo
Banco Nacional de Angola naquelas datas. Em 31 de
Dezembro de 2011 e 1 de Julho de 2011 os câmbios do
kwanza face ao dólar dos Estados Unidos (USD) e ao
Euro (EUR) eram os seguintes:
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4.5.2.3. COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO

IV) Princípio da Prudência ou do Conservadorismo

Sendo este o primeiro período de preparação de
Demonstrações Financeiras apenas são apresentados

As contas devem integrar um grau de precaução por

os montantes com referência ao período entre 1 de

estimativas realizadas em condições de incerteza, não

Julho de 2011, data de início de actividade ou de

permitindo, contudo, a criação de reservas ocultas ou

abertura do Banco, e 31 de Dezembro de 2011.

provisões excessivas ou, ainda, a quantificação
inadequada de activos e proveitos ou de passivos e

4.5.2.4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
O Banco Valor, S.A. prossegue princípios fundamentais
de contabilidade conformes ao Plano Contabilístico das
Instituições Financeiras – CONTIF, de modo a que as
demonstrações financeiras elaboradas, expressem,
com fidedignidade e clareza, a real situação económico-

custos. Este princípio impõe a escolha da hipótese que
resulte em menor património líquido.
V) Para além destes princípios fundamentais, o Banco
atribui características qualitativas às demonstrações
contabilísticas, garantindo informações úteis à tomada
de decisão, mediante aplicação dos seguintes princípios
adicionais:

financeira da instituição.
I) Especialização dos exercícios

a) Substância sobre a forma, segundo o qual as
operações são contabilizadas atendendo à sua

Os proveitos e os custos são reconhecidos quando

substância económica e realidade financeira e

obtidos ou incorridos, independentemente do seu
recebimento ou pagamento, sendo incluídos nas

não apenas à sua forma legal;
b) M a t e r i a l i d a d e e R e l e v â n c i a - a s

demonstrações financeiras dos períodos a que

demonstrações financeiras devem evidenciar

respeitam.

todos os elementos que sejam suficientes e
materiais e que possam afectar avaliações ou

II) Princípio da Consistência ou Uniformidade

decisões de terceiros;
Os critérios e procedimentos contabilísticos não são

c)

Correspondência de balanços consecutivos,

modificados de um exercício para o outro, excepto

segundo o qual os saldos de abertura do

quando determinados pelo BNA ou definidos pela

balanço de um exercício devem ser iguais aos

instituição com o objectivo de aprimorar o processo de

saldos de encerramento constantes do

registo ou avaliação das suas operações.

exercício precedente;
d) Não compensação de saldos, segundo o qual

III) Princípio da Actualização Monetária

Os efeitos da alteração no poder aquisitivo da moeda
nacional devem ser reconhecidos nos registos
contabilísticos através do ajustamento dos valores de
entrada dos componentes patrimoniais. A aplicação do
princípio é recomendada para recompor o valor

os elementos do activo e do passivo devem ser
valorizados separadamente;
e) Denominador comum monetário - as
demonstrações financeiras, sem prejuízo dos registos
detalhados de natureza quantitativa, serão expressas
em moeda nacional a valores da data de referência.
4.5.2.5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROPRIAÇÃO
CONTABILÍSTICOS

aquisitivo da moeda em situações de perda significativa
no poder de compra.

Os proveitos e custos de operações contratadas a taxas
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fixas, prefixadas ou pós-fixadas, essas vinculadas a
índices de preços, variações de moedas estrangeiras e
outros indexadores, são apropriados diariamente em
conta específica de proveitos a receber ou custos a
pagar, a crédito ou a débito, respectivamente, das
contas de proveitos ou custos efectivos, conforme o
caso, em razão da fluência de seus prazos contratuais,
mantendo-se em conta destacada o montante
efectivamente aplicado ou captado.

Na mensuração dos proveitos e custos de operações
activas e passivas, para observância do princípio da
especialização, é incluído o dia do vencimento e

Nos casos em que a operação envolva uma única
moeda, a utilização da conta de "Posição cambial" é
desnecessária porque o movimento a débito e a crédito
está automaticamente balanceado. A moeda
doméstica “Kwanza” assume neste sistema o mesmo
papel que qualquer outra moeda. A utilização da conta
"Posição cambial" permite que os vários razões por
moeda estejam permanentemente
"quadrados"/balanceados, relevando, globalmente, as
situações de exposição cambial numa óptica
contabilística muito próxima da utilizada nas áreas
operacionais. No sistema multi-currency dever-se-ão
verificar sempre, simultaneamente, as duas seguintes
condições:
(i)

Os razões de moeda deverão estar
permanentemente "quadrados"/
balanceados;

(ii)

A consolidação dos saldos das contas
de posição cambial dos vários razões
de moeda convertidos na moeda base
deverá dar saldo nulo.

excluído o dia da operação.
A variação cambial observada em activos e passivos
denominados em moeda estrangeira é igualmente
apropriada diariamente, na própria conta, em
contrapartida das contas de proveitos ou custos
vinculadas às contas de activos e de passivos.
Na elaboração das demonstrações contabilísticas, os
proveitos e os custos são computados até o último dia
do período de referência, independentemente de ser
dia útil ou não, data que prevalece no preenchimento

Os activos e passivos em moeda externa são
convertidos diariamente para Kwanzas à taxa de câmbio
média publicada pelo Banco Nacional de Angola. Os
custos e os proveitos decorrentes de diferenças
cambiais, realizadas ou potenciais, são registadas na
demonstração de resultados do período em que
ocorrem.

das demonstrações.
b) Créditos
4.5.2.6. PROCEDIMENTOS CONTABILÍSTICOS
a) Transacções em moeda estrangeira
Dando conformidade às disposições do Plano
Contabilístico das Instituições Financeiras – CONTIF,
designadamente ao seu ponto 2-1-60, o Banco Valor,
S.A. adoptou o sistema multi-currency.
No sistema multi-currency, as transacções em moeda
estrangeira são contabilizadas unicamente na moeda
ou moedas envolvidas na operação. São desenvolvidos
razões por moeda, balanceados pela utilização de uma

Os créditos são activos financeiros e devem ser
registados pelos valores contratados, quando
originados na própria instituição financeira, ou pelos
valores pagos, quando adquiridos de outros, com as
respectivas actualizações previstas nos contratos.
As operações de adiantamento a depositantes devem
ser consideradas como crédito concedido desde a sua
contratação, com integral observância das disposições
estabelecidas no Aviso nº 4/2011 de 8 de Junho.
A classificação dos créditos, em ordem crescente de
risco, obedecem aos seguintes níveis:

conta, habitualmente designada por "Posição cambial",
que funciona como contrapartida dos movimentos em
que estão envolvidas moedas diferentes.
A avaliação individual da operação e a classificação no

Banco Valor - Relatório & Contas 2011

nível de risco correspondente é de responsabilidade do
Banco e deve ser efectuada com base em uma
estimativa da perda provável, calculada mediante a
utilização de critérios consistentes e verificáveis, bem
como amparada por informações internas e externas,
contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:

crédito, acrescido dos proveitos de qualquer natureza

i. Em relação ao devedor e seus garantes:

não recebidos, inclusive aqueles decorrentes de

não podendo ser inferior ao produto decorrente da
aplicação dos percentuais constantes do Aviso 4/2011
sobre o valor contabilístico de cada operação, assim
considerado o montante a receber do tomador do

situação económico-financeira; capacidade de

variação cambial, se houver.

gestão da administração e qualidade de

A s o p e ra ç õ e s d e c r é d i t o v i n c e n d a s , s e m

controlos internos; histórico de pontualidade e

incumprimento, são classificadas de acordo com a

atrasos nos pagamentos; contingências; sector

seguinte metodologia definida pelo Banco:

de actividade económica; área geográfica de

Classe A – Créditos integralmente respaldados em

actuação; limite de crédito.

contas bancárias sediadas no Banco, cativas, e/ou

ii. Em relação à operação e suas garantias:
natureza e finalidade da transacção;

com garantias de títulos do Estado ou do Banco
Central;

características das garantias, particularmente

Classe B – Créditos com colaterais de pelo menos

quanto à suficiência e liquidez; valor.

50% em depósitos constituídos junto do Banco

As operações de um mesmo cliente ou grupo

e/ou com garantias em títulos do Estado ou do

económico devem ser classificadas tendo por

Banco Central em igual percentagem.

referência aquelas que apresentarem maior risco.

Classe C – Restantes créditos, com outro tipo de

Os juros, comissões e outros custos e proveitos
associados a operações de crédito são periodificados ao
longo da vida das operações por contrapartida de
rubrica de resultados, independentemente do

garantias ou apenas com garantia pessoal.
Em conformidade com o Aviso 4/2011, de 8 de Junho, o
crédito vencido (à data de reporte inexistente) será
classificado de acordo com a seguinte matriz, onde
constam os níveis mínimos de aprovisionamento:

momento em que são cobrados ou pagos (princípio da
especialização e de apropriação de resultados).
As garantias e avales prestadas são registadas em
rubricas extrapatrimoniais pelo valor do risco, sendo os
fluxos de juros, comissões e outros proveitos registados
em contas de resultados ao longo da vida das
operações.
As operações de crédito, incluindo garantias e avales,
são sujeitas à constituição de provisões de acordo com
o Aviso nº 4/2011 de 8 de Junho, do Banco Nacional de
Angola.
Provisão para crédito de liquidação duvidosa e
prestação de garantias
A provisão para fazer face às perdas em créditos de
liquidação duvidosa deve ser constituída mensalmente,

As provisões para crédito concedido são classificadas
no activo, a crédito, na rubrica “Provisão para créditos
de liquidação duvidosa e as provisões para garantias e
avales prestados são apresentadas no passivo, na
rubrica “Provisões para Responsabilidades Prováveis na
Prestação de Garantias”.
c) Imobilizações
Imobilizações incorpóreas e corpóreas
As imobilizações incorpóreas, que correspondem
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principalmente a despesas com “sistemas de
tratamento automático de dados”, “Gastos de
organização e expansão” e “Benfeitorias em imóveis de
terceiros” / arrendados, são registadas ao custo de
aquisição e amortizadas linearmente ao longo de
período de três anos, em base anual.
As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de
aquisição.
A depreciação é calculada pelo método das quotas
constantes às taxas máximas fiscalmente aceites como
custo, de acordo com o Código do Imposto Industrial,
que não diferem substancialmente da vida útil
esperada:

classificados nas seguintes categorias:
i. Títulos para negociação - títulos adquiridos
com o propósito de serem activa e
frequentemente negociados;
ii. Títulos disponíveis para venda – títulos
passíveis de serem eventualmente negociados
e que não se enquadrem nas demais
categorias;
iii. Títulos mantidos até ao vencimento - títulos e
valores mobiliários para os quais haja intenção
e capacidade financeira da instituição de
mantê-los em carteira até ao vencimento.
Títulos para negociação
Os títulos mantidos para negociação são reconhecidos
ao custo de aquisição, incluindo os custos directamente
relacionados com a aquisição. Posteriormente são
valorizados ao justo valor, sendo o diferencial de
valorização – proveito ou custo – reconhecido em
resultados do exercício.
Títulos disponíveis para venda

Imobilizações financeiras
Participações em coligadas e equiparadas
Esta rubrica integra as participações em empresas em
que o Banco detém, directa ou indirectamente, uma
percentagem igual ou superior a 10% do respectivo
capital votante.
São registadas pelo método da equivalência
patrimonial, segundo o qual as participações são
inicialmente valorizadas pelo custo de aquisição, o qual
é posteriormente ajustado com base na percentagem
efectiva do Banco nas variações do capital próprio
(incluindo resultados) das coligadas e equiparadas.
Participações em outras sociedades
Esta rubrica inclui as participações em empresas em
que o Banco detém, directa ou indirectamente, uma
percentagem inferior a 10% do respectivo capital
votante.
d) Carteira de títulos
Os títulos e valores mobiliários adquiridos por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Nacional de Angola, inclusive os negociados no
exterior, devem ser registados pelo valor efectivamente
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e

São registados ao custo de aquisição, sendo
posteriormente valorizados ao justo valor. As variações
do justo valor são registadas por contrapartida dos
Fundos Próprios, na rubrica “Resultados potenciais –
ajustes ao valor justo em activos financeiros disponíveis
para venda”, com as valias reconhecidas em resultados
aquando da venda definitiva do activo.
Títulos mantidos até ao vencimento
São registados ao custo de aquisição acrescido dos
rendimentos auferidos pela fluência dos prazos,
incluindo periodificação do juro e do prémio/desconto
por contrapartida de resultados.
Classificação em classes de risco
Os títulos e valores mobiliários são classificados em
ordem crescente de riscos, à semelhança dos critérios
definidos nas normas básicas para créditos.
e) Imposto sobre lucros
O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de
Imposto Industrial, sendo fiscalmente considerado um
contribuinte do Grupo A. A taxa aplicável é de 35%. No
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presente exercício, de início de actividade, o Banco
apurou resultados negativos.

responsabilidade da Comissão Instaladora do Banco, a
que cresce, no fim de ano, 2.616 milhares de Kwanzas
em trânsito interdepartamental.

4.5.3.- DISPONIBILIDADES
4.5.5.- CRÉDITOS
No final do exercício este agregado consolida a seguinte
distribuição:

Em 31 de Dezembro de 2011 esta rubrica apresenta a
seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2011, o crédito concedido
vencia juros à taxa média anual de 14,69%.

Os depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola
(BNA) visam cumprir as disposições vigentes em termos
de reservas obrigatórias e não são remunerados.

O saldo residual do crédito vincendo, incluindo
proveitos a receber, apresenta a seguinte estrutura:

As reservas obrigatórias são determinadas nos termos
do disposto no Instrutivo 03/2010, de 4 de Junho,
actualizado pelo Instrutivo nº 02/2011, de 28 de Abril, e
são constituídas em moeda nacional e em moeda
estrangeira por aplicação de um coeficiente de 20% e
15%, respectivamente, sobre a média dos passivos
elegíveis. À exigibilidade em moeda nacional são
deduzidos 25% da média semanal dos saldos em
Kwanzas da conta Caixa.

4.5.6.- OUTROS VALORES

4.5.4.- CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS

Este agregado apresenta a seguinte composição:

Regista os recursos a receber de operações efectuadas
com terceiros e entre as próprias agências e
dependências, que estejam em trânsito na instituição.
Na subconta de Recursos Próprios em Trânsito registase a movimentação de recursos entre agências e
dependências da instituição, que não representem, na
ocasião da execução ou correspondência dos
respectivos lançamentos, alterações nas posições de
direitos ou obrigações em relação a terceiros.

Os saldos às datas dos reportes representam recursos à

O crédito concedido pelo Banco à data de reporte
apresenta nível de risco B, pelo que foi provisionado, de
acordo com o normativo vigente, à taxa de 1%.

Na sub-conta de Devedores Diversos, regista-se, por
titular, os direitos da instituição perante pessoas físicas
ou jurídicas, inclusive resultantes do exercício de
mandato, para cuja escrituração não exista conta
específica. Esta rubrica regista diferenças de caixa.
Em outros valores de natureza administrativa, estão
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registados adiantamentos e antecipações salariais,
despesas antecipadas, e outros adiantamentos.

com ou sem emissão de certificado de depósito
bancário.

4.5.7.- IMOBILIZAÇÕES

Em 31 de Dezembro de 2011 a remuneração média
anual dos depósitos a prazo, constituídos nos livros do
Banco, em AOA e com maturidade de um ano, vencia
juros à taxa de 12%.
4.5.9.- OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS
Regista as obrigações decorrentes de relações com
O valor registado em imobilizado corpóreo e incorpóreo
refere-se aos investimentos efectuados durante o
período antes e após a abertura do Banco. As
imobilizações incorpóreas correspondem aos custos de
arranque do Banco, nomeadamente softwares, que
serão amortizados de forma linear, por um período de
três anos.
As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao
custo de aquisição, sendo que a rubrica mais
significativa (outras máquinas) contém a maior parte do
equipamento tecnológico do Banco. A amortização é
calculada pelo método das quotas constantes, à taxa
legal em vigor.

terceiros e entre as próprias agências e dependências,
que estejam em trânsito na instituição.
Na sub-conta de “Recursos Próprios em Trânsito”
regista-se a movimentação de recursos entre agências e
dependências, que não representem, na ocasião da
execução ou correspondência dos respectivos
lançamentos, alterações nas posições de direitos ou
obrigações em relação a terceiros.
Em 31 de Dezembro de 2011, o saldo da rubrica
“Recursos próprios em trânsito” ascendia a

3 444

milhares de Kwanzas.
4.5.8.- DEPÓSITOS
4.5.10.- OUTRAS OBRIGAÇÕES
Depósitos à ordem
Outras Obrigações de Natureza Fiscal
Em depósitos à ordem registam-se os valores de livre
movimentação, mantidos por pessoas físicas e jurídicas.
Em depósitos a prazo são registados os depósitos
sujeitos a condições definidas de prazo e de encargos,
com ou sem emissão de certificado de depósito
bancário.
Em depósitos à ordem registam-se os valores de livre
movimentação, mantidos por pessoas físicas e jurídicas.
Em depósitos a prazo são registados os depósitos
sujeitos a condições definidas de prazo e de encargos,

Regista as obrigações fiscais devidas pela instituição ou
retidas na fonte. Na sub-conta de Encargos Fiscais a
Pagar – Retidos de Terceiros registam-se os encargos
fiscais a pagar incidentes sobre serviços prestados por
terceiros, retidos pela instituição.
Outras Obrigações de Natureza Cível
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Na sub-conta de Credores pela Prestação de Serviços
registam-se os valores a pagar decorrentes da
prestação de serviços por terceiros.
Na sub-conta de Credores Diversos regista-se, por
titular, as responsabilidades da instituição perante
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive resultantes do
exercício de mandato, para cuja escrituração não exista
conta específica. Como exemplos de eventos que se
ajustam à função da sub-conta de Credores Diversos
temos as diferenças de caixa, as diferenças de

originada pela prestação de garantias, como os
identificados em contratos de assunção de obrigações,
de dívidas ou de operações de financiamento,
efectuadas tanto no mercado interno como no mercado
externo, bem como a assunção de obrigações que
viabilizem a captação de recursos com base em títulos
de crédito, valores mobiliários e/ou demais activos
financeiros (export notes, certificados de mercadorias,
ouro, etc.).

inventários, os pagamentos a processar, as pendências
a regularizar, as obrigações por redução de capital
social, etc.

Em 31 de Dezembro de 2011 a rubrica “Provisão para
Responsabilidades Prováveis na Prestação de
Garantias” totaliza 761 milhares de Kwanzas,

Outras Obrigações de Natureza Administrativa e de
Comercialização
Regista os valores destinados à formação de provisão

correspondentes a 1% do valor das garantias prestadas
pelo Banco, com nível de risco B.
4.5.12.- FUNDOS PRÓPRIOS

para pagamentos de encargos e despesas de
competência, relativos a obrigações com pessoal.
Na sub-conta de Salários e Outras Remunerações
registam-se os valores relativos a salários, férias,
gratificações e outros.
Na sub-conta de Contribuição à Segurança Social

O Banco foi constituído por Escritura Pública de 17 de
Fevereiro de 2011 com um capital social de 2.200.000
milhares de Kwanzas, representado por um milhão de
acções no valor unitário de 2.200 Kwanzas,
integralmente realizado pelos accionistas, conforme
quadro seguinte:

registam-se os valores relativos a despesas de
previdência social devidas à segurança social.
Na sub-conta de “Honorários e Gratificações a Pagar”
registam-se os honorários e as gratificações a
administradores e conselheiros.

O quadro seguinte mostra a composição dos Fundos
Próprios:

4.5.11.- PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES
PROVÁVEIS
Regista o valor das responsabilidades prováveis
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4.5.13.- MARGEM FINANCEIRA

O total do efectivo do BVB em 31 de Dezembro 2011 é
de 43 Colaboradores, sendo 21 do género masculino
(48,84%) e 22 do género feminino (51,16%).
4.5.17.- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.5.14.- RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS

Em 31 de Dezembro de 2011 este agregado
contabilístico apresenta a seguinte composição:

Este agregado apresenta a seguinte composição:

4.5.15.- RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2011 esta rubrica apresenta o
seguinte detalhe:

A rubrica de alugueres inclui os custos incorridos
associados a espaços utilizados na actividade
operacional do Banco.
4.5.18.- OUTROS CUSTOS E PROVEITOS
OPERACIONAIS
Em 31 de Dezembro de 2011 esta rubrica apresenta o
seguinte detalhe:

4.5.16.- PESSOAL
4.5.19.- RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 esta
rubrica apresenta a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2011 estas rubricas têm a
seguinte composição:
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4.5.20.- EVENTOS SUBSEQUENTES
Não temos conhecimento de quaisquer factos ou
acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 2011
que justifiquem ajustamentos ou divulgação nas Notas
às Contas relativas ao exercício findo, que afectem as
situações e/ou informações nas mesmas relevadas de
forma significativa, ou ainda que, embora não
afectando as demonstrações financeiras apresentadas,
tenham alterado ou se espera que venham a alterar de
forma significativa, favorável ou desfavoravelmente, a
situação financeira do Banco, os seus resultados e/ou as
suas actividades.
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Anexos

IMÓVEIS DE USO

Máquinas e Ferramentas

Equipamento Informático

19222

19223

Imobilizações corpóreas

Descrição do activo
Imobilizado

19221

Código de
acordo
com
Tabela
anexa

Período de tributação: de 01/07/11 a 31/12/11

Exercício de 2011

BANCO VALOR, S.A.

2300011

2300025

2300026

2300027

2300014

2300015

2300016

2300017

2300018

2300019

2300020

2300021

2300022

2300023

2300024

2300031

2300032

2300033

2300034

2300035

2300036

2300037

2300038

2300039

2300040

2300041

2300042

2300043

2300044

4100132

4100235

4100235

4100264

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100434

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

4100408

2200005

4100267

2300010

2200004

4100267

2300048

2200003

4100267

2300013

2200002

4100267

4100130

2200001

4100243

4100417

2200000

4100243

4100178

2200008

2100004

4100401

2200007

2100003

4100401

2200006

2100002

4100396

4100408

2100001

4100275

4100408

2100000

4100241

4100408

2100005

4100416

Referência
Nº do
do
Imobilizado
documento

DIGITAL TRUNK MODULE (TCASR-2)FOR HIPATH 3500

HIPATH 3500 V8 FOR 19" RACK WITH UPS INCL.

B5 (24)10/100/1000 RJ45 PORTS, (4) COMBO

C5 (24)10/100/1000 AT-POE RJ45 PORTS (2)

UTM-1 EDGE N (32 USERS)AND TOTAL SECUIRTY

UTM-1 1078

UPS APC SMART 5000 XLI ON

UPS APC SMART 10000 ON

KVM HP 8 PORTAS SVR CNSL G2 SW

Monitor TFT 17" HP 7600 RACKMOUNT KIT

Processador HP E5520 DL380 G6 KIT

HP DUAL PORT 300 GB HOST-SWAP HARD DRIVE

MOD HP 8GB 2RX4 PC3-10600R-9 KIT S/N

SERVER HP DL380G6 E5520 4GB 2X146GB

1-port 2nd Gen Mult Trunk VoiceWan Int. Card G703

Silver level annual support for Steelhead Applianc

Steelhead 250 with 2 onboard GbE bypass ports S/N

2811W/AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BAS

Silver level annual support for Steelhead Applianc

Steelhead 1050 with 4 onboard GbE bypass ports S/N

PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NM,2AIMS,IP BAS

Silver level annual support for Steelhead Applianc

Steelhead 1050 with 4 onboard GbE bypass ports

1-Port RJ-48 Multiflex Trunk-G.7033

HP 20'' Windescreen LCD Monitor S/N
2811W/AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BAS

Xerox 7120 Kit Fax

Xerox Workcentre 7120

Port HP G7-1065 "17 I5 4 LG143EA

Imp. Tallygenicom T5040

OKI Microline 6300FB-SC Printer

Port Ho Touch 12'' 13-380 4GB 500G W7

Siemens Openstage 80 HFA IP Phone

Siemens Openstage 60 HFA IP Phone

Siemens Openstage 60 HFA IP Phone

Siemens Openstage 40 HFA IP Phone

Máquina de Café Expresso Krups

TV LCD Stauber 32" H

Polycom Voice Station 300

Interface Celular Blue Gate ISDN/Router

OpenStage 60 (Ice Blue)

Sofá Reclinável (3 lugares)

Mesa de Centro lacada

Home Theater Estilo 1,5 Seville

Coffee Table

Balcão de Recep.

Sofás

Descrição de Imobilizado

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

8

8

8

11

11

11

10

8

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Mês Ano

Início de
utilização

Data

Aquisição

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

112.112,00

222.040,00

540.000,00

1.384.908,00

232.960,00

2.211.733,00

376.800,00

596.600,00

121.500,00

177.600,00

200.000,00

351.600,00

501.600,00

864.000,00

180.000,00

91.200,00

937.500,00

499.000,00

278.125,00

1.804.688,00

249.500,00

278.125,00

1.804.688,00

180.000,00

249.500,00

83.400,00

194.481,00

912.363,30

280.476,00

383.670,00

165.604,44

538.200,00

902.867,00

130.000,00

48.700,00

48.700,00

132.800,00

87.600,00

107.900,00

118.907,00

118.906,00

109.354,00

1.177.507,77

319.332,00

132.848,00

216.152,72

168.805,00

91.134,72

249.235,33

Valores de
Aquisição

Activo
Imobilizado

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

3

7

5

5

5

8

8

8

8

8

8

Número
de anos Amortizações
utilidade
e
esperada Reintegrações
(anos)
de exercícios
Abates e
Transferências
anteriores
Regularizações

Actividade principal: Bancária

Número de identificação fiscal: 5417123021

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

33,33%

14,29%

20,00%

20,00%

20,00%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

Taxas

37.370,67

74.013,34

180.000,00

461.636,00

77.653,34

737.244,34

125.600,00

198.866,67

40.500,00

59.200,00

66.666,67

117.200,00

167.200,00

288.000,00

60.000,00

30.400,00

312.500,00

166.333,33

92.708,34

601.562,67

83.166,67

92.708,34

601.562,67

60.000,00

83.166,67

27.800,00

64.827,00

304.121,10

93.492,00

127.890,00

55.201,48

179.400,00

186.087,69

26.000,00

9.740,00

9.740,00

26.560,00

29.200,00

15.414,29

23.781,40

23.781,20

21.870,80

147.188,48

39.916,50

16.606,00

27.019,09

21.100,63

11.391,84

31.154,42

Valores

Do exercício

37.370,67

74.013,34

180.000,00

461.636,00

77.653,34

737.244,34

125.600,00

198.866,67

40.500,00

59.200,00

66.666,67

117.200,00

167.200,00

288.000,00

60.000,00

30.400,00

312.500,00

166.333,33

92.708,34

601.562,67

83.166,67

92.708,34

601.562,67

60.000,00

83.166,67

27.800,00

64.827,00

304.121,10

93.492,00

127.890,00

55.201,48

179.400,00

26.000,00

9.740,00

9.740,00

26.560,00

29.200,00

15.414,29

23.781,40

23.781,20

21.870,80

39.916,50

16.606,00

27.019,09

21.100,63

11.391,84

31.154,42

Acumuladas

Reintegrações e amortizações

74.741,33

148.026,66

360.000,00

923.272,00

155.306,66

1.474.488,66

251.200,00

397.733,33

81.000,00

118.400,00

133.333,33

234.400,00

334.400,00

576.000,00

120.000,00

60.800,00

625.000,00

332.666,67

185.416,66

1.203.125,33

166.333,33

185.416,66

1.203.125,33

120.000,00

166.333,33

55.600,00

129.654,00

608.242,20

186.984,00

255.780,00

110.402,96

358.800,00

716.779,31

104.000,00

38.960,00

38.960,00

106.240,00

58.400,00

92.485,71

95.125,60

95.124,80

87.483,20

1.030.319,29

279.415,50

116.242,00

189.133,63

147.704,37

79.742,88

218.080,91

Activo
Imobilizado
(Val. líquidos)

Taxas
perdidas
acumuladas

Material de Transporte

Equipamento de Segurança

Outro Equipamento

19225

19226

19227

Outro imobilizado

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Património artístico

Imobilizações em Curso

Instalações Interiores

Descrição do activo
Imobilizado

19224

Código de
acordo
com
Tabela
anexa

Período de tributação: de 01/07/11 a 31/12/11

Exercício de 2011

BANCO VALOR, S.A.

2300002

2300003

2300004

2300005

2300006

2300007

2300009

2300030

4100325

4100325

4100366

4100366

4100366

4100371

4100371

4100371

2700001

270002

2600005

4100376

4100233

2600004

4100375

4100107

2600001

4100374

2700000

2600003

4100239

2700005

2600002

4100239

4100107

2600000

4100417

2600006

2500003

4100390

4100373

2500002

4100390

4100417

2500001

4100390

2400003

2300001

4100325

4100263

2300029

4100323

2400001

2300008

4100323

4100248

2300028

4100323

2400002

2300012

4100137

2400000

2300047

4100408

4100249

2300046

4100408

4100251

2300045

4100408

Referência
Nº do
do
Imobilizado
documento

Cofre de Segurança DI (520*350)

Máquina de Contar Notas 865

Máquina de Contar Notas 1250HS

MCS 300 Desumificador com control digital

Magnético para Porta 150 K

1/4 Sharp 420TVL 30PCS IR LED IR DISTANCE

1/3"PROGRESSIVE SCAN CMOS,1600(H)X1200

Extintor Glória - CO2 - KS2SBS

Posicionador SINALUX PSV CO2

Magnético para Porta (Contolo com acesso PIN)

Pasta em Aumínio forrada c/ espuma de 5MM

Jaguar XJ 5.0 S/C Supersport LWB

Jaguar XF 3.0 V6 Premium Luxury

Jaguar XF 3.0 V6 Premium Luxury

Aironet 13 Outdoor AP/BR

Porta de Alumínio

Chapa Exterior

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

HP STORAGEWORKS X510 3TB DATA VAULT

SERVER HP DL380G6 E5520 4GB 2X146GB SFF

PORT HP 620 15" T6670 2G 320G W7P

PORT HP 620 15" T6670 2G 320G W7P

HP 310-1100 AIO TOUCH21" 6G 1TB W7HP

HP OFFICEJET E-AIO 6500 WIFI 32PPM FAX

HP OFFICEJET E-AIO 6500 32/31PPMFAX

PC DELL AIO 2310 I3 23" 750G 4G

PORT HP D6-6180EP 15´´I52410 4G

HD SRV SAS 2.5'' 300 GB

HD SRV SAS 2.5'' 300 GB

UPS APC SMART 15KVA RM ON

ATM STAR 9111 JAGUAR

COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT UTM1038

DLP BLADE (UP TO 500 USERS)

Premium Support End Point Security

Descrição de Imobilizado

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

7

7

7

9

7

8

8

8

7

7

11

11

11

7

7

7

7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

9

8

8

8

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Mês Ano

Início de
utilização

Data

Aquisição

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

149.437.893,12

2.723.449,30

21.906,00

396.900,00

1.284.780,00

1.019.863,30

2.888.748,28

954.000,00

709.000,00

677.500,00

24.433,92

60.856,32

348.000,00

114.958,04

35.770.000,00

18.130.000,00

8.820.000,00

8.820.000,00

6.908.246,47

259.800,00

303.173,27

119.309,77

6.225.963,43

24.348.127,74

111.230,00

329.280,00

267.540,00

178.360,00

121.520,00

30.380,00

21.560,00

126.910,00

511.560,00

296.940,00

148.470,00

940.800,00

3.225.670,00

554.667,00

367.467,00

111.800,00

Valores de
Aquisição

Activo
Imobilizado

5

5

5

4

3

3

3

4

4

3

5

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0,00

Número
de anos Amortizações
utilidade
e
esperada Reintegrações
(anos)
de exercícios
Abates e
Transferências
anteriores
Regularizações

Actividade principal: Bancária

Número de identificação fiscal: 5417123021

0,00%

20,00%

20,00%

20,00%

25,00%

33,33%

33,33%

33,33%

25,00%

25,00%

33,33%

20,00%

33,33%

33,33%

33,33%

12,50%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

Taxas

21.994.547,12

0,00

595.683,03

4.381,20

79.380,00

256.956,00

254.965,83

940.480,83

318.000,00

236.333,33

225.833,33

6.108,48

15.214,08

116.000,00

22.991,61

11.923.333,33

6.043.333,33

2.940.000,00

2.940.000,00

2.248.623,82

32.475,00

101.057,76

39.769,92

2.075.321,14

7.040.819,26

37.076,67

109.760,00

89.180,00

59.453,33

40.506,66

10.126,66

7.186,67

42.303,34

170.520,00

98.980,00

49.490,00

313.600,00

184.889,00

122.489,00

37.266,67

Valores

Do exercício

23.082.216,42

4.381,20

79.380,00

256.956,00

254.965,83

318.000,00

236.333,33

225.833,33

6.108,48

15.214,08

116.000,00

22.991,61

6.043.333,33

2.940.000,00

2.940.000,00

32.475,00

101.057,76

39.769,92

2.075.321,14

37.076,67

109.760,00

89.180,00

59.453,33

40.506,66

10.126,66

7.186,67

42.303,34

170.520,00

98.980,00

49.490,00

313.600,00

0,00

184.889,00

122.489,00

37.266,67

Acumuladas

Reintegrações e amortizações

103.273.460,28

0,00

2.127.766,28

17.524,80

317.520,00

1.027.824,00

764.897,48

0,00

1.948.267,45

636.000,00

472.666,67

451.666,67

18.325,44

45.642,24

232.000,00

91.966,43

23.846.666,67

12.086.666,67

5.880.000,00

5.880.000,00

4.659.622,65

227.325,00

202.115,51

79.539,85

4.150.642,29

17.307.308,48

74.153,33

219.520,00

178.360,00

118.906,67

81.013,34

20.253,34

14.373,33

84.606,66

341.040,00

197.960,00

98.980,00

627.200,00

3.225.670,00

369.778,00

244.978,00

74.533,33

Activo
Imobilizado
(Val. líquidos)

Taxas
perdidas
acumuladas

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

1934

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Património artístico
Outro imobilizado

Imobilizações em Curso

Gastos de Organização e Expansão

de Dados (Software)

Sistemas de Tratamento Automático

Imobilizações incorpóreas

Descrição do activo

1932

1931

Código de
acordo
com
Tabela
anexa

Período de tributação: de 01/07/11 a 31/12/11

Imobilizado

5.2 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

BANCO VALOR, S.A.
Exercício de 2011

9200003

2100007

9400000
9400001

9200001

4100388
4100392

9200000

2100005

9100028
9100001
9100004
9100005
9100002
9100003
9100007
9100006
9100008
9100009
9100010
9100011
9100012
9100013
9100014
9100015
9100016
9100017
9100018
9100019
9100020
9100021
9100025
9100026

Nº do
Imobilizado

2100004

4100085
4100253
4100256
4100256
4100269
4100269
4100331
4100332
4100380
4100382
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100408
4100629
4100630

Referência do
documento

2011
2011

2011

2011

2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Aquisição

11
11

6

10

8

2
8
8
8
8
8
10
10
11
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12

2011
2011

2011

2011

2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Ano

Início de
utilização
Mês

Data

260.700.022,73

276.644,00
661.960,00
938.604,00

79.111.387,58

73.116.936,58

3.974.451,00

2.020.000,00

107.267.600,00
196.321,02
466.700,00
109.000,00
65.695,00
20.818,00
140.464,99
3.491.931,99
52.828.812,00
6.378.489,90
750.000,00
900.000,00
762.400,00
93.000,00
520.000,00
86.000,00
86.000,00
275.600,00
86.000,00
163.800,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.484.612,00
1.076.786,25
180.650.031,15

Valores de
Aquisição

Activo Imobilizado

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

3
3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Número de
anos
utilidade
esperada
(anos)

0,00

De exercícios
anteriores

0,00%

33,33%
33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%

Taxas

86.900.007,58

0,00

92.214,67
220.653,33
312.868,00

0,00

26.370.462,53

24.372.312,19

1.324.817,00

673.333,33

35.755.866,67
65.440,34
155.566,67
36.333,33
21.898,33
6.939,33
46.821,66
1.163.977,33
17.609.604,00
2.126.163,30
250.000,00
300.000,00
254.133,33
31.000,00
173.333,33
28.666,67
28.666,67
91.866,67
28.666,67
54.600,00
566.666,67
566.666,67
494.870,67
358.928,75
60.216.677,05

Valores

Do exercício

Reintegrações e amortizações

Actividade principal: Bancária

Número de identificação fiscal: 5417123021

0,00

Acumuladas

173.800.015,15

0,00

184.429,33
441.306,67
625.736,00

52.740.925,05

48.744.624,39

2.649.634,00

1.346.666,67

71.511.733,33
130.880,68
311.133,33
72.666,67
43.796,67
13.878,67
93.643,33
2.327.954,66
35.219.208,00
4.252.326,60
500.000,00
600.000,00
508.266,67
62.000,00
346.666,67
57.333,33
57.333,33
183.733,33
57.333,33
109.200,00
1.133.333,33
1.133.333,33
989.741,33
717.857,50
120.433.354,10

Activo Imobilizado
(Val. líquidos)

Taxas perdidas
acumuladas

